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F
مكدم٘
اسبُد  هل اية  ٟةعةٌ اإلشةْ ّ٬ةارا عًة ٢عًةِٚ ,ةعةٌ ظةرٜع ١ضبُةد خاكبة١
ظرا٥ع ايبعرٚ ,ؼًٛات٘ ٚتصًُٝات٘ عً ٢شٝد شفراٚ ٘٥خامت رشً٘ ٚأْبٝاٚ ,٘٥عًة٢
آي٘ اي اٖر ٜٔأ ١ُ٥اسبل ٚقرْا.٘٥
فٗ  ٙضباـرات أيكٝتٗا عً ٢طًب ١نًٝيت ايفك٘ ٚايكةاًْ ٕٛب ايٓجةف ا٭ظةرف,
ٚنةةإ ةةةٌت اٖتُةةةآََ ٞؽةةبا ًب بٝةةةإ ععُةة ١ايعةةةرٜع ١اإلشةةٚ ١َٝ٬خؽا٥ؽةةةٗا
َٚكاؼةةدٖا َٚؽةةاشر تعةةرٜعٗا ٚا٭شٚار ايةةيت َةةرّت بٗةةا ,بعةةدَا فةةغ ا٭ْةةاّ
ايفرعٝةةات ٚلفًةةٛا عةةٔ ايوٛابةةي ٚا٭شاشةةٝاتْٚ ,عةةرٚا اشب٬فٝةةات أنوةةر َةةٔ
اىبتفكاتٚ ,تعُكٛا ًب ايفرعٝات فُٝا ْصٛا ايرنا٥س ا٭شاش ١ٝيًعةرٜع ١اإلشة,١َٝ٬
فحر ٟيً ايب ازباَعٚ ٞاي ايب اسبٛز ٟٚاىببتدً ٨ب َر ً ١اىبكدَات إٔ ُٜحةَٝ
إ اطةةة ١نافةٝةةة ١با٭شةةةض ايعاَّة ة ١يًعةةةرٜع ١اإلشةةةَ ,١َٝ٬تجةةةرشا عةةةٔ ازبسٝ٥ةةةات
ٚاشب٬فٝات اييت قد تُعكّ د فِٗ اىببتد٥ـب ٚقةد تهة ٕٛأ ٝاْةا شةببا يًتعصةس بةٌ شةببا
يًتٓفس.
ٚأٚـةةحيُ أنوةةر َفةةرشات ايعةةرٜع ١اإلشةة ١َٝ٬تةةداٚ ٫ٚاشةةتعُا ;٫٭ٕ أنوةةر
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اىبٓاظرات تتح ٍٛإفب َٗاترات بصةبب عةدّ ٚـةٛل تًةو اىبؽة ًحات ًب أ ٖةإ
اىبتحاٚر ,ٜٔفُٝا أؼبحي ٖ  ٙاىببا ث ـرٚرًَ ٠حً ١ب ٖ  ٙا٭ٜةاّ ايةيت نوةرت
فٗٝا ا٫طر ٚات ٚايٓعرٜات بصبب ايغس ٚايفهرٚ ,ٟإفب افتكار اىبهتبة ١اإلشة١َٝ٬
إفب شراش ١اىبدخٌ إفب ايعرٜع ١اإلشٚ َٔ ١َٝ٬ةْٗ ١عر فكٗا ٤اإلَاَ.١ٝ
فةةأرةَ ٛةةٔ أخةةٛاْ ٞا٭شةةات  ٠ايهةةراّ ْكةةد ٖ ة  ٙاىببا ةةث ٚتؽةةحٝحٗا فٗةةٞ
خ ة ٠ٛأٚفبْٚ ,أَةةٌ إٔ تهةةٖ ٕٛة  ٙاااٚيةة ١فاذبةة ٚ ١ةةافسا يغسٖةةا َةةٔ ااةةا٫ٚت
اىبٛشّعٚ ,١أشأٍ ا هل إٔ ٜٛفكٓا نبٝعا ىبا ؼبب٘ ٜٚرـاٚ ٖٛٚ ٙي ٞايتٛفٝل.

عباط ناظف ايغ ا٤
ايٓجف ا٭ظرف
ٖ1425ةّ2004 -

F
متَٔد
التغزٓع ّاجملتنع:
ايتعرٜع َأخ َٔ ٛايعرٜعٜٚ ,١راش ب٘ شٔ ايعرا٥ع ٚا٭ هاّ ,نُةا إّٔ ظةرع

َعٓا ٙأْعأ ايعرٜعٚ ١شٔت قٛاعةدٖآَٚ ,ة٘ قٛية٘ تعةافب[ :عَرزَََُّّٕٔر ِنْروِ َِّرِِّْاونَر
َا
ََصَّٖبٌْْنُُحّ َََِّّذْٓأَِّٔحَِّهَ إأَِّّكّٔ َنَ ََصَّرِّهَ بْرٌْإابِرزَِّيّْ َ َنُُصَرٖ ََّْضَرٖأّٔىِأّٔوّْاُرُِّ َِّرِِّْوَ َ ّٔ
زًََُُُِّّٔ ِنْوِ َِِِّّْ اوَن َّٔ َِِأّٖذَ ِىْبٌْ ِّهللّٕ](.)2
َك ُ٘ عَ َ
تَتَفّٔزَّوُِّّٕفٌّْْ](ٚ ,)1قٛيّ٘ٔ[ :أمًَُِّٔ ِ عُز ّٔ
ٚايعرٜع ٖٞ ١نبً ١أ هاّ صبعٛي ,١فإٕ نةإ َؽةدرٖا ايصةُا ٤بةإٔ ْةسٍ بٗةا
ايةة ٞ ٛتٝةةي ظةةرٜع ١تاٜٚةةٚ ,١إٕ ناْةةي َةةٔ ٚـةةع ايبعةةر تٝةةي ظةةرٜع١
ٚـع.١ٝ
 .1شٛر ٠ايعٛر َٔ ,٣اٯ.13 ١ٜ
 .2شٛر ٠ايعٛر َٔ ,٣اٯ.21 ١ٜ
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ٚايعرا٥ع أٜا ناْي ْٛعٗا تا ١ٜٚأٚ ٚـع ٫ ١ٝتٛةد إٝ َّ٫ث ٜٛةد اجملتُةع

ايبعر ,ٟ٭ٕ اجملتُع ٜعٝغ برٚابَ بـب أفراشٖٚ ,ٙة  ٙايةرٚابَ ذبتةاإ إفب قةٛاْـب
تٓعُٗا ,فإ ا مل ٜٛةد اجملتُع اْعدَي ايةرٚابَٚ ,إ ا اْعةدَي ايةرٚابَ مل تهةٔ
مث ١اة ١إفب ايكةاْٚ ,ٕٛية يو أتفةل ايعًُةا ٤عًة ٢إٔ تةارٜو ايعةرا٥ع َؽةا ب
يتةةارٜو ايعُةةرإ ًب ٖ ة ا ايٛةةةٛش; ٭ْةة٘  ٫عُةةرإ إ َّ٫باةتُةةاع ٫ٚ ,اةتُةةاع إَّ٫
 ٫بكٛاعةد ذبةدش كةٛم نةٌ فةرش
باتفام عً ٢طرٜكة ١تٛزٜةع ايعةٝغ ٫ٚ ,اتفةام إ َّ
 ٫إ ا ٚةةدت شةً ١
ٚٚاةباتٖ٘ٚ ,ة  ٙايكٛاعةد  ٫ذبكةل ايغةرق اىبكؽةٛش َٓٗةا إ َّ
تكررٖا ٚذبافغ عًٗٝا (.)1

حاج٘ الياظ إلـ ٙالتغزٓع:
اإلْصإ ًب ٝات٘ ضبتةاإ إفب ايتعةرٜع; ٭ْة٘ خًةل َٚعة٘ قٛتةإ َتٓازعتةإ قة٠ٛ
ايعٗ ٠ٛاييت تدفع٘ إفب ايعر ,فٝتجاٚز ةدٚش ٙباْتٗةاى اسبرَةات ٚا٫عتةدا ٤عًة٢
ايغسٚ ,ق ٠ٛايعكٌ اييت تدع ٙٛإفب اشبس ,فٝصس ًب اي رٜل اىبصتكَ ِٝعتةدً ٫ب نةٌ
ظٚ ,٤ٞايعكٌ  ٚدٜ ٫ ٙصت ٝع َكا ١َٚايعٗ ;٠ٛ٭ٕ ايدْٝا َةٮ ٣باىبغرٜةات ايةيت
توس ًب ايٓفٛط عٛاٌَ ايعر ,فٓٝدفع اإلْصإ إفب ذبكٝل رلبات٘ اييت  ٫تكةف عٓةد
دٚ ,ايتارٜو أؼدم ظاٖد عً ٢يو ,فهِ َٔ ةٛاش

ٚقعةي أرارتٗةا ظةٗ٠ٛ

ةاضب ١عجس ايعكٌ عٔ نبحٗا أعكبتٗا ظرٚر ٚآراّ.
َٚةٔ ٖٓا نإ ٫بد يًعكٌ َٔ َُعـب ٜصاْد ٙت ٢تتغًب قة ٠ٛاشبةس أً ٚب ا٭قةٌ
تتعةةاشٍ ايكٛتةةإٜٚ ,ؽةةبا اإلْصةةإ -حبةةل -خًٝفةة ١ا هل ًب أرـةة٘ ٜكةة ِٝةةدٚشٙ
ٜٚرع ٢ضبارَ٘ ٖٚ .ا اىبُعـب ٖ ٞايكٛاْـب اييت كبّٝس اشبس َٔ ايعرٜٚ ,بـب نةٌ فةرش
 .1يُٓٝعر :اىبدخٌ ًب ايفك٘ اإلش ,َٞ٬ظً,ي ,ؿ .19
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متهيخد إ
َا ي٘ َٔ كٛم َٚا عًٚ َٔ ٘ٝاةبات (.)1

ٚايكٛاْـب ايٛـعَُٗ ١ٝا ارتكي  ٫ذبكةل يةو عًة ٢أنُةٌ ٚةة٘; ٭ْٗةا ْتةاإ
ايفهر اإلْصاْٚ ,ٞقد عجس ايعكٌ ايبعر ٟعةٔ َكاَٚة ١ايعةر ٫ٚ ,أشٍ عًةٖ ٢ة ا
َٔ نور ٠ايتعدٚ ٌٜايتغٝس فٗٝا يتً٬ب عٛٝبٗا ٚشةد ايوغةرات ايةيت تتهةارر ًب بٓاٗ٥ةا
نًُةةا طةةاٍ زَةةٔ ت بٝكٗةةاٜٚ .رةةةع يةةو إفب تفةةاٚت ايعكةة ٍٛايبعةةرً ١ٜب إشرانٗةةا
يٮَٛر ٚاخت٬ف َكاٜٝض اشبس ٚايعر ًب ْعرٖاٚ ,قؽر إشرانٗةا سبكةا٥ل ا٭ظةٝا٤
ايغاَفةةٚ ١عةةدّ اشةةت ٬عٗا يهعةةف َةةا ػبةة ٤ٞبةة٘ اىبصةةتكبٌ َةةٔ أ ةةدا ٚ ,عةةدّ
عؽةةةُتٗا َةةةٔ اْ٫ةةةدفاع ٚرا ٤ايعةةةٗٛاتٚ ,أخةةةسا خًٖٛةةةا َةةةٔ عٓؽةةةر ٟايةةةدٜٔ
ٚا٭خةة٬م اي ة ٜ ٜٔرةةةع إيُٗٝةةا ايففةةٌ ًب تٗ ة ٜب ايٓفةةٛطٚ ,بُٗةةا ٜعةةِ تٓعةةِٝ
ظاٖر اإلْصإ ٚباطٓ٘.
ٚهل ا نً٘ نإ اإلمبإ بتًو ايكٛاْـب ايٛـع ١ٝـةعٝفاٚ ,اشبفةٛع هلةا َٓعةٙ٪
اشبٛف َٔ ايٛقٛع ذبي طا ١ً٥ايعكاش ,فإ ا أَٔ اىبر ٤ةاْب٘ مل ٜهةٔ ًب ْفصة٘ أرةر
هلٝبةة ٫ٚ ١ا ة اّٚ ,مل ٜهةةٔ بةةد َةةٔ ايرةةةٛع إفب ايكةةاْ ٕٛايصةةُا ٟٚاية  ٟمبًةةو
عً ٢ايٓاط َعاعرِٖ باطِٓٗ ٚظاٖرِٖ عً ٢ةد شةٛا ,٤تةٜ ٢كةع اَ٫توةاٍ ية٘
عٔ رـا ٚرلب ٫ ١عٔ خٛف ٚرٖبٚ ,١ئ ٜه ٕٛإَ َّ٫ةٔ ؼُٓع خايل ايبعر ايعًةِٝ
بأشرار ايٓفٛط ٚخفاٜاٖاٚ ,أشرار اىبصتكبٌ َٚا ػب ٤ٞب٘ َٔ أ دا

(.)2

ٚا هل شبحاْ٘ اي  ٟخًل اإلْصإ ٚةعًة٘ خًٝفتة٘ ًب أرـة٘ يٝعُّرٖةا إفب ةـب
ؼباشب٘ عًَ ٢ا قدَّي ٜدا ٙفٝجازٜة٘ عًة ٢يةو إٕ خةسا فخةس ٚإٕ ظةرا فعةر; ٫
 .1اىبدخٌ ًب ايفك٘ اإلش ,َٞ٬ظً,ي ,ؿ.20
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ .21
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 ٜى ٖ ا اإلْصإ َٔ ش ٕٚتعرٜع ُٜٓعِّ ٝاتة٘ ٜٚكة ِٝايعةدٍ بةـب أفةراشٚ ,ٙنٝةف
 ٜن٘  ٖٛٚاسبه ِٝاشببس ايربِّ اير  ِٝبعباش.)1( ٙ
ّٕنٍٕإااَّ خالّٔفًَّْر نَرذِْزْ](,)2
ٜك ٍٛةٌت ظاُْ٘[ :إاَّن أّٔرِصَلَّٖه كّٔبَّْٖحَقّْبَغْريِّّ َنذِْزِّّ َإا ِىنْ ِو أَّ
ح رَصُُاّٗ](.)3
ّٕه نُعَذّْبْنيَ حَتَّٖنَبِعَ َ
ٚقٛي٘ تعافبََ[ :ن كَّ
 ٫بعةةد بعةث ايرشةةٌ إيةةٚ ِٗٝقٝةةاّ اسبجةة١
ٚاىبعٓةةْ ٫ :٢عة ّش أَةةَ ١ةةٔ ا٭َةةِ إ َّ
عً.ِٗٝ

ىغْ ٛالغزاٜع الْضعٔ٘:
إّٕ ايعرا٥ع ايٛـع ١ٝأ ٚايكٛاْـب ًب اجملتُعات ايبعر ١ٜايبدا ١ٝ٥تتهة ٕٛتةدرػبٝا
ًب ؼٛر ٠عاشات ٚأعراف رِ ترتكٝ ٞا ٠ا٭ََٚ ١ةدارنٗا َٚعارفٗةا ٚتؽةبا هلةا
شً  ١انُٚ ١شٝاش ٠تًجأ إفب تكٓـب تًو ايعاشات ٚا٭عراف ٚدبعةٌ َٓٗةا ْعاَةا
آَرا ًب أعُاٍ ايٓاط َٚعاَ٬تِٗ ٚع٬قاتِٗ ,فٝحٌ ايكةاْ ٕٛضبةٌ تًةو ايعةاشات
ٜٓٚصو اعتبارٖا ,فًٝغَٗٓ ٞا َا ٜر ٣لس ؼاحلٜٚ ,وبي َا ٜر ٣ؼةاسباٚ ,تؽةبا
ايعرب ٠يٓؽٛؿ ايكاْٚ ٕٛرَٚ ٘ ٚكاؼد ٙاىبكّٓٓ.)4( ١

ّجُ احلاج٘ إلـ ٙتغزٓع إهلٕ:
إٕ اإلْصإ بٛـع٘ ايفرش ٟأٚ ٚـةع٘ ا٫ةتُةاعَ ٞف ةٛر عًة ٢ةب اية ات
 .1اىبدخٌ ًب ايفك٘ اإلش ,َٞ٬ظً,ي ,ؿ .21
 .2شٛر ٠فاطر ,آ.24 ١ٜ
 .3شٛر ٠اإلشرا َٔ ,٤اٯ.15 ١ٜ
 .4يُٓٝعر :اىبدخٌ ايفكٗ ٞايعاّ ,ايسرقا ,٤إ ,1ؿ.24
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ٚاإلٜوار هلا عً ٢ايغس َُٗا بًغ َٔ شرةةات ايرقةٚ ٞايهُةاٍٖٚ ,ة ا اسبةب ٚإٕ
ةرت يإلْصةإ اشبةس ٚةعًة٘ طايبةا يًصةعاشٚ ٠اهلٓةا ٤إ َّ٫أّْة٘ ٜ ٫ةساٍ ٜدفعة٘ يًتغًةب
عً ٢ايغةس ٚايصة ٝر ٠عًةَ ٢كةدرات اسبٝةا ,٠فتجةد ايفةرش ٜصةابل اٯخةر يٝهصةب
اىبغِٓ يٓفص٘ ش ٕٚلسٚ ,ٙدبةد ا٭َة ١ت ةا ٍٚا٭خةر ٣يتفةٛز بايفا٥ةد ٠ية اتٗا شٕٚ
َةٔ شةةٛاٖاَٚ ,ةا ايؽةةراع ايكةا ِ٥بةةـب ا٭َةِ ًب ٖة ا ايةسَٔ اية  ٟنةاش إٔ ٜفةةرّ
ْ ٫تٝجة١
ايبعر ١ٜبٓار ٜفٓ ٢فٗٝةا ايؽةغس ٚايهةبس ًٜٚتٗةب بٗةا ايٝةابض ٚا٭خفةر إ َّ
سبةةب ا٭َةةِ ي ة اتٗا ٫ٚ ,تصةةت ٝع أظةةد ايكةةٛاْـب اىبدْٝةة ١ايؽةةارََُٗ ١ةةا ؼةةكًتٗا
ايعكةة ٍٛإٔ تكةةف شٖ ٕٚة  ٙايٓسعةة ١ايٓفصةة ١ٝايةةيت تةة٪ش ٟإفب أظةةد ايةة٬ٜٛت عًةة٢
ايبعةةرَ ١ٜةةا مل ٜهةةٔ ايةةراشع ف رٜةةا َوًةةٗا ٜغسٖٚةةا ًب ٚنرٖةةا ٜٚكفةة ٞعًٗٝةةا ًب
َصةةتكرٖاٚ ,يةةٝض ٖةة ٛإ َّ٫ايعكٝةةد ٠ايدٜٝٓةة ١اىب نةةسً ٠ب ايٓفةةٛط ,فإْٗةةا ٖةة ٞايةةيت
تؽرعٗا ًب َغرشٗا ٚتغتاهلا ًب ٚنرٖا َٚعرّشٗا(ٚ )1تصّٝرٖا عب ٛايصعاش ٠ايبعةر١ٜ
بأ صٔ طرقٗا.
ٚإّٕ نوسا َٔ اىبًحةد ٜٔقةد أشرنةٛا ٖة  ٙاسباةة ١إفب ايةٛازع ايةدٜا ٚايةراشع
اإلهلٚ ,ٞيهٔ ر ِٗ ٚاإلسباش ٫ ١ٜت نِٗ ٜتداْ ٕٛيًحل فٝع فٛا إّٕ لةس ايةدٜٔ
 ٫مبهةةةٔ إٔ ٜهةةة ٕٛراشعةةةا يتًةةةو ايغرٜةةةس ٠اسبٛٝاْٝةةةٚ ,١يٝصةةةي ا٭ هةةةاّ اىبدْٝةةة١
ٚايكٛاعد ا٭خ٬ق ١ٝناف ١ٝيةدٚاّ ْعةاّ اجملتُةعٚ .اسباية ١إّٕ اإلْصةإ َف ةٛر عًة٢
ب ْفص٘ ٚاشت٦وارٖا عً ٢لس ٙبفٛاتٔ اسبٝاٚ ٠ي اٖ ٥ا ٚشٛا رٖا ٜ ٫ٚتحاظ٢
عٔ أـرار ايٓاط َتَ ٢ا رأْ ٣فص٘ بعٝد ٠عٔ َراقب ١ايكةاَْ ,ٕٛةا مل ٜهةٔ ٜعةعر
قبراقب ١لٝب ١ٝقدش ١ٝت ًع عًةَ ٢صتصةر شةرَٚ ٙهْٓٛةات ْفصة٘ أُٜٓةا ٚةةد ٚأُٜٓةا

 .1اىبعرّطَٛ :ـع ايتعرٜض يًتهارر .يصإ ايعرش ,ابٔ َٓعٛر ,إ ,6ؿ.134
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ٌ ٖٚ ,ا ٜ ٫تٛافر يٓا َا مل عب ٞباإلْصإ ايغرٜةس ٠ا٫عتكاشٜةٚ ١اإلمبةإ باىبراقبة١
اإلهلٚ ١ٝاشبٛف ايعدٜد َٔ دباٚز ٙعً ٢ظرٜعت٘ ايدٚ .١ٜٝٓيعٌ خس ظاٖد ٚشيٝةٌ
عًةة ٢يةةو ٖةة ٛأْةةو يةة ٛفتحةةي شفةةاتر ازبةةراً ِ٥ب ضبةةانِ ايعةةدٍ ًب شةةا٥ر ايةةدٍٚ
ايهةةةبسٚ ٠ايؽةةةغس ٫ ٠دبةةةد ًب اجملةةةرَـب َةةةٔ اىبةةةَٓ٪ـب ٚا ةةةدا َةةةٔ أيةةةفٖٚ ,ةة ا
ا٫شتكرا ٤أشٍّ شي ٌٝعً ٢ضبارب ١ايعاطف ١ايد ١ٜٝٓيإلةراّ َٛٚةبات٘ ٚأشباب٘.
إّٕ عةةدّ إشراى ايعةةعٛش يًكةة ِٝايرٝ ٚةةٚ ١عةةدّ ايتفةةات هَٛاتٗةةا ااشةةٔ
ايوكافةة ١ايدٜٝٓةة ١ةعًةةٗا بعٝةةد ٠عةةٔ ٖة  ٙايٓا ٝةة ,١فص ةّٓي قةةٛاْـب ؼةةارَٚ ١فتحةةي
اىبدارط ٚازباَعاتٚ ,ي ٛأْفكي ايبعض َٔ يو عً ٢إـاف ١ايوكافة ١ايدٜٝٓة ١إفب
ايوكافةة ١ايعًُٝةة ١يهةةإ خةةسا هلةةا ٚأ صةةٔ شةةبٝ ,٬ٝةةث بٗةةا تُٓتعةةٌ اإلْصةةاَْ ١ٝةةٔ
لُةةرات اسبةةرٚش ٚهلٛاتٗةةاٚ ,تبعةةدٖا عةةٔ َأشةةا ٠ايعةةرٚر ٚآَٗ٫ةةاٚ ,تٓؽةةرف
يًؽاحل ايعاّ ٚايٓفع ايتاّ ٚدبعًِٗ أخٛاْا عً ٢شرر َتكابًـب قد تٓاشٛا ايفةٛارم
بأْٛاعٗا.
 ٫ٚأعا بايوكاف ١ايد ٖٛ ١ٜٝٓصبرّش ايًكًك ١ايًصاْٚ ١ٝايتكايٝد اىبتبعٚ ,١إلبا أعا
بٗا ترنٝس ايعكٝد ٠ايدً ١ٜٝٓب ايٓفٛط حبٝث تًتٗب بٗا ايعاطفٚ ١تًتاط( )1بايفةُا٥ر
ٚايدخاٜٚ ٌ٥ب ٍ فٗٝا ايةٓفض ٚايٓفةٝض بعةد ايعةعٛر بأْٗةا ايتحفة ١اىبًهٛتٝة ١ايةيت
ـُٓي يًعامل اإلْصاْ ٞشعاش ٠ايدارٚ ٜٔخس ايٓعأتـب.
ٚر قبةةا ٜتخٝةةٌ اىبتخًٝةة ٕٛإٕ ايةةدٜ ٜٔؽةة دّ بةةايعًِ اسباـةةرٚ ,يهةةٔ ا٭َةةر
بايعهض ف ِإ ٕ ايعًِ قةد أزاٍ نةوسا َةٔ اسبجةب ايهوٝفة ١عةٔ كةا٥ل ايةدٚ ,ٜٔإٕ
عً ٖ ٢ا ايه ّ٬أؼاّ ظاٖد ٙ ٖ ,ا٭َ ١ايعرب ١ٝناْي ب٬شٖةا قا ًةٖٚ ١ة ٞعًة٢
 .1ايًٛط :اسبب اي٬زم ًب ايكًب .ايؽحال ,ازبٖٛر ,ٟإ ,3ؿ.1158
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ظعف َٔ ايعٝغ ٚاعب اط ًب شرةات شًِ ايعًةٚ ّٛايعرفةإ تةتحهِ ًب عراقٗةا
ايفةةرط ًٚب ربةة ّٛظةةاَٗا ايةةر ّٚفارتكةةي بعةةد إٔ َةٔت ا هل تعةةافب عًٗٝةةا باإلشةةّ٬
أقؽُ ٢ر ٣اجملد ٚذبهُي ًب يبايو فارط ٚاير.ّٚ

ىعزٗ يف الغزاٜع اإلهلٔ٘:
تٛةةةد إفب ةاْةةب ايعةةرا٥ع ايٛـةةع ١ٝظةةرا٥ع إهلٝةة ١عةةٔ طرٜةةل ايرشةةٌ اية ٜٔ
ؼبًُ ٞ ٚ ٕٛا هل تعافب إفب ايبعر ٖاشَٚ ٜٔؽًحـب َكَٛـب شبَ ايصس اإلْصةاْٞ
اىبٓحرف.
 ٙ ٖٚايعرا٥ع اإلهل ١ٝر٬ر:١
ا٭ٚفب :ايعرٜع ١اىبٛش ٖٞٚ :١ٜٛتتفُٔ َةٔ ا٭ هةاّ ٚايكةٛاْـب اشباؼةَ ١ةا
ٜتٓاشةةب َةةع ايعةةرف ايسَةةاْٚ ٞاىبهةةاْ ٞاي ة  ٟنةةإ فٝةة٘ بٓةة ٛإشةةراٚ ,ٌٝ٥ت رفةةي
ايتٛراً ٠ب ازبصد ٚاىباش ٠عً ٢صاش ايرٚل.
ايواْ :١ٝايعرٜع ١اىبصةٝحٖٚ :١ٝة ٫ ٞتتفةُٔ أ هاَةا ٚقةٛاْـب ,بةٌ فٗٝةا شعةِ
يًففةةٚ ١ًٝتكةة ِٜٛيٮخةة٬م ٚتؽةةف ١ٝايٓفةةٛطٚ ,قةةد أفرطةةي ًب ايةةرٚل ٚأًُٖةةي
ازبصد.
ايوايو :١ايعةرٜع ١اإلشةٖٚ :١َٝ٬ة ٞتتفةُٔ أ هاَةا ٚقةٛاْـب ظةاًَٚ ١ؼةاسب١
زبُٝةةع ايب٦ٝةةات ٚايعةةرٚف ,فٗةة ٞتعةةٌُ عًةة ٢اىببةةاش ٨ايوابتةةٚ ,١عًةة ٢ا٭ ه ةاّ
ا٫شتوٓا ١ٝ٥٭ ٛاٍ ايفرٚرات ٚأ هةاّ َربٛطة ١بةا٭عراف ٚايعةرٚف اشباؼة,١
ٜٚتغس اسبهةِ ٜٚتبةدٍ حبصةب تبةدٍ تًةو ا٭عةراف ٚايعةرٚف َةع ااافعة ١عًة٢
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ايفهر ٠ا٭شاش ١ٝفٗٝا  ٖٞٚايعدٍ ٚاإلْؽاف ٚايوٛابي اإلش.١َٝ٬

ٚةةةةا٤ت ايعةةةرٜع ١اإلشةةة ١َٝ٬شعٛتٗةةةا يًبعةةةر نافةةةُٓٝ ١ةةةا ٚؼةةةٌ ايت ةةةٛر
ٚا٫شتعداش ايفهر ٟعٓد ايبعر إفب شرة ١ناف ,١ٝفهاْي خاكب ١ايعةرا٥ع ايصةُا١ٜٚ
ٚفٗٝا ا٭ هاّ ٚايكٛاعد ايوابت ,١إـةاف ١إفب إٔ بةاش ا٫ةتٗةاش َفتةٛل َةع إع ةا٤
ْؽٝبٍ نبسٍ يًعكٌ ًب ايت بٝل.
فايعةةرا٥ع ايصةةُا ١ٜٚتبةةد ٚعًةةْ ٢ةةٛعـب ُٖةةا ايعةةرا٥ع ا٫ةتُاعٝةةٚ ١ايعةةرا٥ع
ايفرشٜٚ ,١ٜك ؽةد بايعةرٜع ١ا٫ةتُاعٝة ١ايعةرٜع ١ايةيت ذبهةِ ايعكٝةدٚ ٠ا٭خة٬م
ٚايع٬قات ا٫ةتُاع ١ٝنايعرٜع ١اإلشٚ ١َٝ٬ايعةرٜع ١ايٛٗٝشٜةٜٚ ,١ةراش بايعةرٜع١
ايفرشٜةة ١ايعةةةرٜع ١ايةةةيت ذبهةةةِ ايعكٝةةةدٚ ٠ا٭خةةة٬م  ٫ٚتُعٓةة ٢بتٓعةةة ِٝايع٬قةةةات
ا٫ةتُاع ١ٝتٓعُٝا َٛـٛعٝاٚ ,إلبا ٜٓعر إيٗٝةا َةٔ زاٜٚة ١ا٭خة٬م ,فتحةث عًة٢
إقاَتٗا عً ٢أشض َٔ ايؽدم ٚايٛفا ٚ ٤صٔ ايٓٝةَٚ ,١ةٔ ا٭َوًة ١عًة ٢ايعةرٜع١
ايفرش ١ٜايعرٜع ١اىبصٝح.١ٝ
ٚاسبل إّٕ ْس ٍٚايعرا٥ع ايصُا ١ٜٚفرشٚ ١ٜاةتُاعٜ ١ٝعس ٣إفب َت ًبات اسبٝا٠
ٚإراش ٠ا هل شبحاْ٘ عست ٚةٌ ,فةإّٕ اىبصةٝحْ ١ٝسيةي ًب ٚشةَ ٜصةٛش ٙذبًةٌ خًكةٞ
ٚتفهو اةتُاع ٞي ا ةا٤ت ظرٜع ١فرش ,١ٜبُٓٝةا ايعةرٜع ١اىبٛشةٚ ١ٜٛاإلشة١َٝ٬
ْسيتا ًب ٚشَ ٜعٛز ٙايتعرٜع ايصً ِٝيتٓع ِٝايع٬قات ا٫ةتُاعٝةٜٚ ١عةه ٛنة يو
َٔ اعب اط خًك.ٞ
ٚتُعتةةةرب ايعةةةرٜع ١اإلشةةة ١َٝ٬أبةةةرز ايعةةةرا٥ع ا٫ةتُاعٝةةةَ ١ةةةٔ ٝةةةث ايصةةةع١
ٚايٓ ام ,فٗ ٞتفةِ أ هاَةا عكا٥دٜةٚٚ ١ةداْٝة ١أخ٬قٝةٚ ١أ هاَةا عًُٝة ١تةٓعِ
 .1يُٓٝعر :اىبدخٌ ايفكٗ ٞايعاّ ,ايسرقا ,٤إ ,1ؿ.29
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ايع٬قات بـب ايبعر.

ّجُ احلاج٘ إلـ ٙالتدًٓ:
إٕ ترنٝس ايد ٜٔـرٚر ٠يًُجُٛع ١اإلْصاْ ١ٝعً ٢ةد ـةرٚرْ ٠عةر اىبعةارف
فٗٝا بٌ ٜسٜد عًٗٝا قبراتب نوس ٠بٌ أنور ىبا ًب اْتعار اىباشٚ ١ٜتفع ٞاإلسباشَ ١ٜةٔ
خصار ٠ايفرش ٚايعاٚ ١ً٥اجملتُع.
أَا خصار ٠ايفرش فًععٛر ٙبإٔ ٝات٘ َٚا ؼبٗ ٝا أَر ضبدٚش ٜفٓ ٢بفٓةا ٤ايةدٖر
ٜٓٚكفة ٞباْكفةا ٤ايةسَٔ ٖٚة ا َةا ػبعًة٘ ًب ةسٕ ٚنُةد عٓةد ايتفاتة٘ ية يو ًٚب
أشف ٚتأمل عٓد إشران٘ ضبدٚشٝ ١ٜات٘ ,بٌ تؽبا ْفص٘ ـعٝف ١أَةاّ ضبةٔ ا٭ٜةاّ
ٚطةةٛارم ايسَةةإ ,فةةٜ ٬تحُةةٌ أبصةةَ اسبةةٛاش

اىب٪ىبةةٚ ١أقةةٌ ايٛقةةا٥ع اىبسعجةة,١

خب٬ف اىب َٔ٪برب٘ اىبتُصو بد ٜ٘ٓفإْ٘ تفعف ًب ْعر ٙاسبٛاش

قبكدار قة ٠ٛإمباْة٘

ٚظد ٠عكٝدت٘ ,فُٔ آَٔ با هل ي ٛفكد عسٜس ٙنإ نُٔ شافر عسٜس ٙعٓ٘ ًٜٚتكة ٞبة٘
بعد ـبٚ ,إ ا ٌت ب٘ ايب ٤٬آْض ْفص٘ قبا ٜٓاي٘ ًب اٯخر َٔ ٠ازبسا ّٕٖٛٚ ٤عًٗٝا
اشب ب  ّٜٛاسبصاش  ّٜٛا٭ةر ٚايوٛاش.
ٚأَا خصار ٠ايعا ١ً٥فٜٗ ٫ ٛأَٔ عً ٢عرـ٘  ٫ٚعًْ ٢فص٘  ٫ٚعًَ ٢اية٘ َةٔ
أٌٖ بٝت٘ عٓد فكدِٖ ايعكٝد ٠ايد ,١ٜٝٓفإٕ شً إ ايعٜٗ ٫ ٠ٛكٗر ٙظ ٫ ٤ٞظةرف
ايٓفض  ٫ٚصٔ اي ب ١ٝإ ا ةد ازبةد ٚخة ٬ية٘ ايٛقةي ,إ ٫كبرنةس ايعكٝةد ٠بةا هل,
ٚاسبٛاش

ايتارؽب ١ٝأشٍ شي ٌٝعً ٢يو ,فكد ظةٗد ايهةوس َٓٗةا إّٕ ايبٝةي اية ٟ

ٜفكد ايٛع ٞايدٜا تتحهِ ايً ات اسبٛٝاْ ١ٝقبكدّرات٘ٚ ,ته ٕٛاىبةاش ٠ايعُٝةاٖ ٤ةٞ
اىبكٝاط ايٝ ٛةد ًب ٝاتة٘ٚ ,إ

اى تٓعةدّ ايوكة ١تةً ٢ب أٖةِ أرناْة٘ ,فة ٬أَةإ

يؽا ب٘ بسٚةت٘  ٫ٚيسٚةت٘ ا٭َإ ب٘ ٫ٚ ,ركة ١ية٘ بة  ٟٚقربةا ٫ٚ ٙية  ٟٚقربةاٙ
ايوك ١ب٘ ,نُا  ٔ٦ُ ٜ ٫عًٝ ٢ات٘ فُٝا ية ٛاقتفةي اىبٝة ٍٛايبٝتٝة ١ايكفةا ٤عًٗٝةا,

16

املخدل إل ىإاشرزعة إاإلصالمي إ إ

ٜ ٫ٚأخ  ٙايكرار عًةَ ٢اية٘  ٫ٚعًةَ ٢ةا ًب ٜةد ٙفُٝةا ية ٛأراش ايبٝةي لؽةبٗا َةٔ
عٓد ٙأ ٚشرقتٗا َٓ٘ٚ ,ايعٛاٖد اييت شجًٗا ايتارٜو ٚشْٚتٗةا ااةانِ اىبدْٝة ١خةس
ظاٖدٚ ,عٓد يو ٜٗٓار ايبٝي ٜٚس ٍٚاسبٓةإ ٚايتعةاطف َةٔ بةـب ٜدٜةٜ٘ٚ ,ؽةبا
ؼا ب٘ ًب ظكاَ ٤صتُر  ٟٚ ٚقرباً ٙب خعةٚ ١ٝخةٛف شا٥ةِٚ ,شةرعإ َةا ٜٓحةٌ
اإلخاٖ ٜٚ ٤ب اي.٤٫ٛ
ٚأَا خصار ٠اجملتُع فٗ ٫ ٞذبتاإ إفب بٝإٝ ,ث تسٚ ٍٚتٓعدّ ايكة ِٝايدٜٝٓة١
ٚنةةٌ ؼةةف ١إْصةةاْ ١ٝنُايٝةة ١عةةٔ ايٓفةةٛط ٚتةةتحهِ فٗٝةةا ا٭ٖةةٛاٚ ٤ايرلبةةات ,فةة٬
ؼدم ًب ايًٗج ٫ٚ ١أَاًْ ١ب اىبعاًَ ٫ٚ ١إخة٬ؿ ًب ايعُةٌٚ ,تؽةبا ا٭َة ١بةـب
أَر ٜٔإَا بٗا ِ٥خرشاً ٤ب قبف ١شا٥كٗا ٚآي ١ؼُاً ٤ب ٜد عاًَٗا ٚخعةب َصةٓد٠
بٝد طالٗٝةا  ٫كبًةو َةٔ أَرٖةا ظةٚ ,٤ٞإَةا تتخةبَ ًب ععةٛاٚ ٤تعةٝغ ًب طخٝة١
عُٝا ٤تعؽف ًب أةٛاٗ٥ا طبتًف ا٭ٖٛاٚ ٤تٗب ًب أرةاٗ٥ةا ايفةؿب اشبرشةاٚ .٤إٕ
فكةدإ ايةةٛع ٞايةةدٜا ًب عاىبٓةةا ٖة ا أٚةةةب إٔ ْؽةةبا ًب ظةةرف عؽةةٝب ٚٚقةةي
رٖٝب تك ع اإلْصاْ ١ٝأؼعب اىبرا ٌ اشب رً ٠ب تارؽبٗا اسبةدٜث فايؽةراع قةاِ٥
بـب ا٭َِٚ ,ايص ّ٬قةا ِ٥عًةَ ٢ةا كبًهة٘ ا٭َةِ َةٔ أشةًح ١شَةارٚ ,اسبةل ت غة٢
عً ٘ٝايكٚ ,٠ٛعً ٢ا٭َاْ ٞاىبٓاٜا ٚظةبا اىبةٛت ٚايفٓةاٜ ٤رفةرف عًة ٢ايعةامل نًة٘,
ٚعً ٢ايص ّ٬ش.ّ٬

التغزٓع اإلهلٕ ّالتغزٓع اإلىضاىٕ:
يكد نإ َٔ ٚـع اإلْصإ ااتِ إٔ ٜك ع َفاٚز اسبٝاَ ٠ةع أبٓةاْٛ ٤عة٘ شةٛا٤
أقًٓا إٕ يةو ٜكتفة ٘ٝب بٝعتة٘ ٚف رتة٘ أّ نةإ يةو َةٔ ةٗة ١اسباةةً ١ب ظةْ٘ٚ٪
َٚعٝعت٘ ٖٚ ,ا يبا أٚةب اسباة ١إفب تعرٜع ؼبدش ية٘ ا٫رتبةاط بةايغس ًب اجملتُةع
اية ٜ ٟعةةٝغ فٝةة٘ َٓعةةا يةة٘ َةةٔ ظة  ٚايتؽةةرف ٚإطةة٬م ايعٓةةإ يًعةةٗٚ ٠ٛا٭رةةر٠
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 ٚةةب اي ة ات ٚاإلشةةفاف ٚاإلشةةراف ًب تٓف ٝة ايرلبةةات ٚيًكفةةا ٤عًةة ٢ايعًةةٌ
َٚعةةةه٬ت ا٫ةتُةةةاع ٚيإلرظةةةاش يًُؽةةةاحل ٚاىبٓةةةافعٚ ,يتٓعةةة ِٝاسبٝةةةا ٠يهصةةةب
ايصعاش ٠فٗٝةا ٚإلقاَة ١ايعةدٍ ٚؼةٝاْ ١كةٛم ايٓةاط ايعخؽةٚ ١ٝايٓٛعٝةٚ ١سبفةغ
ا٭َٔ ايعةاّ ٚيًصةًٛى بٗةِ عبةَ ٛةدارإ ايصةُٚ ٛايهُةاٍ ٫ٚشةتًٗاّ اىبوةٌ ايعًٝةا
ٚايفةةٛز بايٓعةةأتـب ٚايصةةعاشً ٠ب ايةةدار ٖٚ .ٜٔة ا ايتعةةرٜع ٚإٕ ناْةةي ايعكةة ٍٛقةةد
 ٫إْة٘  ٫ظةو إٔ ايتعةرٜع اإلهلةٝ ٞةث
ٚـعت٘ ٭يبٗ ا صةب َعرفتٗةا ٚعًُٗةا إ َّ
ٜصتٓد ٭ععةِ عكًٝة ١لٝبٝة ١تةدرى َؽةس ا٭عُةاٍ َٚؽةاحل ا٭فعةاٍ َٚفاشةدٖا,
ٜٚصتُد َٔ أٚشع عًُ ١ٝقبجار ٟا٭َٛر َٚا ت ٍٚ٪إيٗٝا خبسٖا ٚظرٖا ٚضباشةٓٗا
َٚصةةاٜٗٚا ٚأبؽةةر َعرفةة ١حبكةةا٥ل اىبٛةةةٛشات ٚشقا٥كٗةةا ٚأشةةرارٖا نةةإ ايتعةةرٜع
ايؽاشر َٓٗا أتٚ ٢أْفع َةٔ ايتعةرٜع ايؽةاشر َةٔ ايعكًٝة ١ايبعةر ١ٜااةدٚشً ٠ب
َعًَٛاتٗا ٚاييت طاىبا ٚقعي ًب اهلفٛات ٚا٭خ ا ٤ت ٢فُٝا ؽبةؾ ْفصةٗاٖ .ة ا
َع إٔ ايٓفض يعٗٛاتٗا طغٝإ ٜٛقعٗا ًب َٗاّ اهلًهات ٜٓٚسهلا ٭خةض ايةدْ٦ٝات
 ٫ٚمبهٔ إٔ ٜكف ايتعرٜع اإلْصاْ ٞشٝ ْ٘ٚث ٜٓعدّ شً اْ٘ عٓد اشبًٚ ٠ٛا٭َٔ
َةٔ اىبراقبة ١خبةة٬ف ايتعةرٜع اإلهلة ٞفأْةة٘ ٜٓ ٫عةدّ َعة٘ ايرقٝةةب فةا هل ٜعًةِ ايصةةر
ٚأخف.)1( ٢
أـف إفب يو َا ًب ايتعرٜع اإلهل َٔ ٞربَ ايعبةد قبةٚ ٙ٫ٛاىبخًةٛم خبايكة٘
اىبٛةب يعهرٚ ٙظهرٜٛ ٙةب مش ٍٛرعاٜت٘ ٚنب ٌٝي ف٘ ٚزٜاش ٠ايٓعُةٚ ١تةٛفر
اإل صإ ٚايربن ,١فايغا َٔ ١ٜايتعرٜع اإلهلٚ ٞاىبٓفع ١اىب تب ١عً ٖٛ ٘ٝشس ايٓاط
عبةة ٛاسبٝةةا ٠اىبةةٛفر ٠بايصةةعاشً ٠ب ايةةدار ٜٔعًةة ٢ايٛةةة٘ ا٭نُةةٌْٝٚ ,ةةٌ اشبةةس ًب
ايٓعأتـب عً ٢ايٓح ٛا٭ صٔ يٝهْٛةٛا خةس أَة ١أخرةةي يًٓةاط بتٓعةٝ ِٝةاتِٗ
 .1باش َد ١ٜٓعًِ ايفك٘ ,ناظف ايغ ا ,٤ؿ.142
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ٚٚفٛر ايصعاش ٠يد.ِٜٗ
إٕ اإلش ّ٬قد ربَ ايصٝاشة ١بايةدٚ ٜٔاسبٝةا ٠بايعةرٜع ١اإلشةٝ ١َٝ٬ةث قةٓٔ
أ هاّ اسبٝا ٠يًفرش ٚيًبٝي ٚيًُجتُع تَ ٢ع ايغةسٚ ,طًةب َةٔ ايعًُةا ٤إٔ ٫
ٜهفٛا عً ٢عع ١ظامل  ٫ٚشغب َعً.ّٛ
ٜٚعتةةرب اإلشةة ّ٬آخةةر ايعةةرا٥ع ايدٜٝٓةةٚ ١خاكبٗةةا ةةةا ٤يعاَةة ١ايٓةةاط ًب ظةةرم
اا كّٔ فَّرَّْٕٗلهَّر ظا](,)1
ا٭رق ٚلربٗا يكٛي٘ تعافب َةٔ شةٛر ٠شةبأَ[ :نَر أّٔرِصَرلَّٖه ّٔك إ َّ
جاّّْع ](.)2
ظإانّْْ رَصُُلُ ََِّّلٌْاإَُِّّّٕٔ ِ َ
ٚيكٛي٘ تعافب ًب شٛر ٠ا٭عراف[ :وّٕلَِِ أًَُِّّٔ ََِّّه ُ

مد ٚاالختالف يف الغزاٜع الضنآّ٘:
ٖ ة  ٙايرشةةا٫ت ٚإٕ اختًفةةي أزَاْٗةةا مل تهةةٔ ربتًةةف عةةٔ بعفةةٗا إ َّ٫فُٝةةا
ؽبتًةةف بةةاخت٬ف ا٭زَةةإ ٖٚةة ٞا٭ هةةاّ ايعًُٝةة ١نُةةا ؼةةرّل بةة يو ايكةةرإٓ
َٕ َنِْهًَ جّ ر ]( .)3أَةةا فُٝةةا ٜ ٫ةةتغس بةةتغس ا٭زَةةإ
زَّٗ
[َُّْٕ رلج جَعَلّٖهَ ر نْ رهُِّٕ ِ عْ ر ِ

ْركنْر ِو
ٚا٭َهٓ ١نايعكا٥د فإْٗةا اتفكةي فٗٝةا نًةٗا بكٛية٘ تعةافبَ[ :نَر أّٔرِصَرلّٖهَ نْروِؤّبِل ّٔ
رَصُُلٍإااَّنُُحْْاإٌَِّّْٔأَّّٔنٌُ أّاإٌََّٔإااَّأَّٔن فّٔ َُِبَُِنْْ](.)4
ي يو نإ اإلمبإ بايرشٌ ايصةابكـب ٚنتةب ا هل ايةيت أْسهلةا إية ِٗٝةةس٤ا َةٔ
 .1شٛر ٠شبأ َٔ ,اٯ.28 ١ٜ
 .2شٛر ٠ا٭عراف َٔ ,اٯ.158 ١ٜ
 .3شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.48 ١ٜ
 .4شٛر ٠ا٭ْبٝا ,٤اٯ.25 ١ٜ
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َبٌْ ََِّّٖاُ ِؤنْهَُُى كّٕرلّّ آنَرَو
اإلمبإ ًب نٌ ظرٜع ,١قاٍ تعافب[ :آنَوَ َِّزَّصُُُلْباَ إّٔنشاَلاإٌَِّّْٔنْ ِو رّْ
َرك
بْ َلٌَّْ َنَالُّّْٔٔٙتٌْْ ََكّٕتُبٌْْ َرُصُلٌْْ أّنُفّٔرزّْ ُبَرِّوَأّٔحَرٍِنْروِ رُصُرلٌْْ ََؤّرَُِّّٕ صَراْعِهَ ََأّٔ ّٔعِهَر ّٕفّٖزَِّن ّٔ
رَبََّه

َاإَِّّٔكّٔ َِّّٖاَصْريُ](.)2( )1

الهتب الضنآّ٘ ٓصدم بعضَا بعضاً:
ايرشةةا٫ت ايصةةُا ١ٜٚنًةةٗا ٖةةدْٚ ٣ةةٛرْ ,سيةةي يةةٝحهِ بٗةةا عبةةاش ا هل ٖٚةةٞ
تؽدم بعفٗا بعفا ,بٌ إٕ َٓٗا َا نإ ٜبعر بايرش ٍٛاي ٜ ٟأت ٞبعدٖا.

شَّٖهَر َِّتَّرُِرَِّّٔٔ
فايكرإٓ ٜكً ٍٛب ظإٔ ايتٛرا ٠ايةيت ْسيةي عًةَٛ ٢شة[ :ˆ ٢إانَّر أّٔن َ
رْبَا ر
ِّححِبَ ر ُ
فًَّْ ر يُ رِّٗ َنُررُرَِْحُِّٕ ر ُْبًَ ر َِّهَّبُّّْررُىَََِّّ رذَِْوأّٔصِرّٔرلاَُُِّْلَّ رذَِْو يَ ر َُِّ ََِّزَّبَّ رنَُُّّْى َ ّٔ
عًَََِِّ٘](.)3
َكنُُِّ ََلٌِّّْٔ ُ
حفْظُِّّٕنْ ِو كَْت بْ ََِّّلٌْ َ ّٔ
ِّصِتُ ِ
ٜٚك ٍٛايكرإٓ ايهرً ِٜب ظإٔ اإلظب ٌٝاي ْ ٟةسٍ عًة ٢عٝصة ٢بةٔ َةر:ˆ ِٜ

ّْو َْاَر بَرِّوَََِِِِرٌْنْروِ َِّتَّرُِرَِّْٔ ََآتَِّهَر ٍُ ِّياَّْرلَفّْرٌْ
[ََؤّفََِّّه ََلّٖٔ آَث رايْ ِبْعّْضَرٖ ِّبِروانَرزَِِ َنُصَرِّٗ
ُرتيْنيَ](ٚ .)4قةاٍ ا هل تعةافب ًب
ْلاَّ
رِّْٔ َُيِّٗ َنَ َُِْظّٔرّٕٗ َّٖ
ّْو ََْا بَِّوٌَََِِِِْنْوِ َِّتَُِّ َ
ُيِّٗ َنُُرْ َنُصَِّٗ

رشةةاي ١ضبُةةد َ[ :إاذِؤّر َل َّْضَررٖ ِِّبرُونَرزَِِ ََِر بَهْررْإاصِرزََِّّْٙلإانّْررْ رَصُررُلُ َِّلَّرٌْاإَّٔرُِّّٕ ِ
 .1شٛر ٠ايبكر ,٠اٯ.285 ١ٜ
 .2يُٓٝعر :اىبدخٌ ًب ايفك٘ اإلش ,َٞ٬ظً,ي ,ؿ.23
 .3شٛر ٠اىبا٥د َٔ :٠اٯ.44 ١ٜ
 .4شٛر ٠اىبا٥د ,٠اٯ.46 ١ٜ
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حَاُِ](.)1
صُأٌُّأ ِ
َٓنْوَ َِّتَُِّرَِّْٔ َنُبَغّْزِّّبْزَصُُلٍَِأّٖتْْنْ ِوبَ ِعِْٓ ِّ ِ
ّْو ََْا بَِّوََِِ َّ
نُصَِّٗ
تًو رشا٫ت ا هل تهٌُ بٓا ٤ايعرا٥ع ايصُاٚ ,١ٜٚإٔ رشٌ ا هل نًِٗ عً٢
ل  ِٖٚنبٝعا ٜته َِٗٓ ٕٛبٓاٚ ٤ا د أبدع٘ ا هل تعافب نُا أخرب رش ٍٛا هل:
(َوًَٚ ٞوٌ ا٭ْبٝا َٔ ٤قبً ٞنُوٌ رةٌ بٓ ٢شارا فأنًُٗا ٚأ صٓٗا إَٛ َّ٫ـع
يبٓ ١فجعٌ ايٓاط ٜدخًْٗٛا ٜٚتعجبَٗٓ ٕٛا ٜٚكٛي :ٕٛيَٛ ٫ٛـع تًو ايًبٓ,١
فهٓي أْا َٛـع تًو ايًبٓ.)2()١
فهاْةةي ايعةةرا٥ع نًةةٗا َةةٔ  ٚةة ٞا هل أْسهلةةا عًةة ٢رشةةً٘ ًب فةة ات طبتًفةة١

رالَم
ٚختُٗةةا بايعةةرٜع ١اإلشةة ١َٝ٬ايةةيت رـةةٗٝا يعبةةاشَ[ ٙرَضْررّ َُُّّٕٔ ر ِ ِّياصِر ّٔ
ِّْه ](ٚ ,)3ةعًةٗا ايةد ٜٔايؽةحٝا [َنَروَِِبِتَرا ِّّٔرزَ ِّياصِرالّٔما ِْهّر فّٔلّٔروُِِيّٖبَرلَنْهِرٌُ َيُرَُفْرْ
خ
ِّآلخْزَْٔنْوَِِّّٖ َ

صْزاِوَ](.)5( )4

الغزاٜع الضنآّ٘ ىشلت يف البالد العزبٔ٘:
إٕ ايعرا٥ع ايصُا ١ٜٚايو٬ر ١اييت ٜعتٓكٗا أنور ايعامل اإلْصاْ ٞناْي َٗب ٗا
ٖ ٞايب٬ش ايعرب ١ٝفايٛٗٝش ١ٜأ ٞ ٚبٗا إفب ْبٓٝا َٛشً ˆ ٢ب ؼحرا ٤شٓٝا,٤
ٚايٓؽراْ ١ٝأ ٞ ٚبٗا إفب ْبٓٝا عٝصً ˆ ٢ب فًص ـبٚ ,اإلش ّ٬أ ٞ ٚب٘ عً٢
خامت ايٓبٝـب ٚاىبرشًـب ضبُد ً ب َه ١اىبهرَ.١
 .1شٛر ٠ايؽف َٔ ,اٯ.6 ١ٜ
 .2نتاش َصًَِ ,صًِ ,إ ,7ؿ.64
 .3شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.3 ١ٜ
 .4شٛر ٠آٍ عُرإ ,اٯ.85 ١ٜ
 .5يُٓٝعر :اىبدخٌ ًب ايفك٘ اإلش ,َٞ٬ظً,ي ,ؿ .26

الفصل األّل
تعزٓف الغزٓع٘ اإلصالمٔ٘
املبخح األّل
تعزٓف الغزٓع٘
تعزٓف الغزٓع٘ لػ٘:
قاٍ ايرالةب ًب اىبفةرشات :ايعةرع ْٗةط اي رٜةل ايٛاـةاٜ ,كةاٍ :ظةرعي ية٘
طرٜكةةاٚ ,ايعةةرع َؽةةدر رةةِ ةعةةٌ اتةةا يً رٜةةل ايةةٓٗط ,فكٝةةٌ يةة٘ ظةةةرع ٚظ ةرع
ٚظرٜعٚ ,١اشةتعس يةو يً رٜكة ١اإلهلٝة ١قةاٍ :ظةرعَٗٓٚ ١اةةا إفب إٔ قةاٍ :قةاٍ
بعفِٗ :تٝي ايعرٜع ١ظرٜع ١تعبٗٝا بعرٜع ١اىباٚ .)1( ٤عًّل عً ٢يةو ايعَ٬ة١
اي باطباً ٞ٥ب اىبٝسإ ,بكٛي٘ :يعٌ ايعرٜع ١باىبعٓ ٢ايواَْ ٞأخَ ٛةٔ اىبعٓة ٢ا٭ٍٚ
يٛـٛل طرٜل اىبا ٤عٓدِٖ بهور ٠ايٛرٚش ٚايؽدٚر (.)2

َٕ
زَّٗ
فايعرٜع ٖٞ ١اي رٜك ١اىبصتك ,١ُٝقاٍ تعافبَُّْٕ[ :لج جَعَلَّٖه نْهُِّٕ ِ عْ ِ
 .1اىبفرشات ًب لرٜب ايكرإٓ ,ايرالب اإلؼفٗاْ ,ٞؿ.258
 .2تفصس اىبٝسإ ,اي باطبا ,ٞ٥إ ,5ؿ.350
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ج ](ٚ ,)1ت اشف نًُ( ١ظرع) (ٚظةرع(ٚ )١ظرٜعٚ )١ايعارع أشِ فاعٌ
َنِْهًَ ّ
َٔ ايفعٌ ظرع ٜعرعُ قبعٓ ٢ةعٌ أ ٚأْعأ أٚ ٚـع أ ٚشٔت ا٭ هاّ يتٓعٝ ِٝا٠
ايٓاط.

تعزٓف الغزٓع٘ اصطالحاً:
عبار ٠عٔ ا٭ هةاّ ٚايكةٛاْـب ايةيت شةٓي يًُؽةًح ١شةٛا ٤أناْةي يًفةرش أّ
اجملتُع ٚشٛا ٤أناْي َتعًك ١با٭فعاٍ أّ بايعكا٥د أ ٚتٗ ٜب ايٓفض.
ٖٚةةة ٞقةةةد تهةةة ٕٛتاٜٚةةة ١إ ا نةةةإ اىبعةةةرع هلةةةا ٖةةة ٛا هل تعةةةافب نايعةةةرٜع١
اإلش.١َٝ٬
ٚقد تهَ ٕٛدْ ١ٝإ ا نإ اىبعرع هلا ٖ ٛاإلْصإ نعرٜع ١هب ٛراب.ٞ
فإط٬م ايعرٜع ١عً ٢ا٭ هاّ باعتبار أْٗا اي رٜل اىبصتك ِٝاي ٜٛ ٟؼةٌ َةٔ
ٜصًه٘ يؽاسب٘ ٚشعاشت٘ ,نُا إٕ ايعرٜع ١ايصةُا ١ٜٚتصةُ ٢بايةد ٜٔباعتبةار يةسّٚ
ايتد ٜٔبٗا َٔ رش ايعاىبـب.

إٕ ايعرٜعٚ ١اىبٓٗاإ ًب يصإ ايعرع ظةٚ ٤ٞا ةد ,قةاٍ تعةافبَُّْٕ[ :رلج جَعَلّٖهَر
ج ](ٚ . )2يهةٔ ٜعٗةر َةٔ بعفةِٗ إٔ ايعةرٜعٖ ١ة ٞا٭ؼةٍٛ
زََّٕٗ َنِْهًَ ّ
نْهُِّٕ ِ عْ ِ
ٚايكٛاعد ايدٚ ,١ٜٝٓاىبٓٗاإ ٖ ٛاي ٜ ٟفؽٌّ ٖ  ٙايكٛاعد.

الغزٓع٘ ّالدًٓ ّاملل٘ يف الكزآٌ الهزٓه:
ًب َؽ ًا ايكرإٓ ايهر :ِٜايدٚ ٜٔايعرٜعٚ ١اىبً ١قبعٓٚ ٢ا د َع فرم إ
 .1شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.48 ١ٜ
 .2شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.48 ١ٜ

اشفص إاألول/إاملبحثإاألول:إتةزعفإاشرزعة إ

23

ايد ٜٔأعِ ٚايعرٜعٚ ١اىبً ١قبعٓٚ ٢ا د َع ايفارم بُٗٓٝا بايعٓا ,١ٜفايعرٜعٖٞ ١
اي رٜك ١اىبُٗد ٠٭َ َٔ ١ا٭َِ أ ٚيٓ,ي َٔ ا٭ْبٝا ٤اي  ٜٔبعوٛا بٗا ,نعرٜعْٛ ١ل
ٚإبراٖٚ ِٝظرٜعَٛ ١شٚ ٢ظرٜع ١عٝصٚ ٢ظرٜع ١ضبُد ٚ ,ايد ٖٛ ٜٔايصٓ١
ٚاي رٜك ١اإلهل ١ٝايعاَ ١زبُٝع ا٭َِ ,فايعرٜع ١تكبٌ ايٓصو ش ٕٚايد ٜٔقبعٓاٙ
ايٛشٝع (.)1
ٚايفرم ايواْ ٞإٕ ايدٜٓ ٜٔصب إفب ايٛا د ٚازبُاع ١نٝفُا نإ يهٔ ايعرٜع١
 ٫تٓصب إفب ايٛا د إ ّ٫إ ا نإ ٚاـعٗا أ ٚايكا ِ٥بأَرٖا ٜكاٍ :ش ٜٔاىبصًُـب
ٚش ٜٔايٛٗٝش ٚظرٜعتِٜٗٚ ,كاٍ :ش ٜٔا هل ٚظرٜعت٘ٚ ,ش ٜٔضبُد ٚظرٜعت٘,
ٜٚكاٍ ش ٜٔزٜد ٚيهٔ ٜ ٫كاٍ ظرٜع ١زٜدٚ .يعٌ يو ىبا ًب يفغ ايعرٜعَٔ ١
ايتًُٝا إفب اىبعٓ ٢اسبدر.)2( ٞ
ٚأَا اىبً :١فٗ ٞايصّٓ ١اسب ١ّٜٛٝاىبصًٛن ١بـب ايٓاطٚ ,عٓدَا ٜكاٍ اىبً١
اإلش ١َٝ٬فاىبراش ٖ ٛايصب ٌٝاي َّٗ ٟد ٙا هل تعافب يصًٛى ايٓاط إيٚ ,٘ٝاىبًّ١
ت ًل ع ًٗٝا يهْٗٛا َأخ ٠ ٛعٔ ايغس با٫تباع ايعًُٖٓ َٔٚ .ٞا فإْٗا  ٫تفاف
إفب ا هل فٝؽا إٔ ْك ٍٛش ٜٔا هل أ ٚظرٜع ١ا هل ٜ ٫ٚكاٍ ًَ ١ا هل (.)3
ٚتفاف إفب ايٓ,ي َٔ 

ٝث اْٗا ظرٜعت٘ ٚشٓت٘ أ ٚإفب ا٭َ َٔ ١ةٗ١

ّْف ََن كّٔ ىَ ْنوِ
أِْٗ شا٥رَ ٕٚصتك ٕٛب٘ قاٍ تعافب[ :نْلَّّٕٔ إابِزَِّيّْ َ حَه ّٗ
َِّّٖاُغِزاكْنيَ]

()4

ٚقاٍ تعافب ها ١ٜعٔ ٜٛشف ˆ[ :إانّْْتَزَكّٖ ُ نْلَّّٕٔ ؤّ ُِمٍ أّ

 .1تفصس اىبٝسإ ,اي باطبا ,ٞ٥إ ,5ؿ.350
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,إ ,5ؿ.350
 .3اىبؽدر ْفص٘ ,إ ,5ؿ.351
 .4شٛر ٠ا٭ْعاّ َٔ ,اٯ.161 ١ٜ
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ُِ ِؤنْهُُىَ بْ ََّلٌْ َيُ ِ ْب آلخْزَْٔ يُ ِ كّٔ فْزَُىَ * َِّتَّبَعِ ُ نْلَّّٕٔ آبَ ْْٙإابِزَِّيّْ َ َإاصِحَ َُ
َِعِيُّٕبَ] .

()2( )1

تعزٓف الدًٓ ّالغزٓع٘ يف االصطالح الفكَٕ:
ايةةدٖ ٜٔةة ٛصبُٛعةةة ١اىبعةةارف اإلهلٝةةة ١ايٓعرٜةةٚ ١اىبٓةةةاٖط ا٭خ٬قٝةة ١ايكةُٝةّٝةةة١
ٚاٯشاش ايعاَٚ ١ا٭ هاّ ايعرع ١ٝايعًُ.١ٝ
ٖٓ َٔٚا ؼا إٔ ْكصِ ايتعاي ِٝايد ١ٜٝٓإفب ر٬ر ١أقصاّ:
 -1ايعكا٥د

 -2ا٭خ٬م

 -3ا٭ هاّ

ٚايعرٜع ٖٞ ١قصِ َٔ ايتعاي ِٝايد ٫ ١ٜٝٓنًٗا.
ُٜٚكؽد بايعرٜعً ١ب اؼ ٬ل ايفكٗا :٤صبُٛع ١ا٭ هةاّ ايعةرع ١ٝايةيت شةّٓٗا
ا هل تعافب يعباشٚ ٙاييت ُبًّغي عةٔ طرٜةل ايرشةٌ ٚذبتةَ ٟٛةٔ ا٭ هةاّ َةا ُٜةٓعِ
ع٬ق ١اإلْصإ بٓفص٘ ٚع٬ق ١اإلْصةإ بربة٘ رةِ ع٬قتة٘ بأخٝة٘ اإلْصةإ ٚبازبُاعة١
اييت ٜعٝغ فٗٝا ,فايعرٜعْ ١عاّ عاّ ظاٌَ ٜتٓا ٍٚناف ١ةٛاْب اسبٝا ٠اإلْصاْ.١ٝ
ٚايعةةرٜع ١اإلشةة ١َٝ٬عبةةار ٠عةةٔ صبُٛعةةَ ١ةةٔ ا٭ هةةاّ ٚا٭ْعُةةٚ ١ايكٛاعةةد
ايعرع ١ٝاييت ظرّعٗا ا هل عسّ ٚةٌ ٚارتفاٖا يعباشٚ ,ٙاييت بًُّغي بٛاشة  ١خةامت
ا٭ْبٝا ٤ضبُد بٔ عبد ا هل .

الفزم بٔـً التغزٓع ّالغزٓع٘:
إٕ ايتعرٜع ٖٛ :شٔ تًو ا٭ هاّ ٚايكٛاْـب ٚا٭ْعُ.١
 .1شٛرٜٛ ٠شف َٔ ,اٯٜتـب .38 ,37
 .2تفصس اىبٝسإ ,اي باطبا ,ٞ٥إ ,5ؿ.351
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ٚايعرٜع ٖٞ :١ايكةٛاْـب ٚا٭ْعُةٚ ١ا٭ هةاّ ْفصةٗا اىبكؽةٛش .٠بكٛية٘ تعةافب:
ِّحنِزا](.)1
[ََلّٖٔ عَزاَِعٍٕنْ ِو ّٔ

الفزم بٔـً الغزٓع٘ اإلصالمٔ٘ ّالدًٓ ّالفكُ:
 -1ايعرٜعً ١ب ايًغ :١ت ًل عً ٢اي رٜك ١اىبصتكٚ .١ُٝعٓد ايفكٗا( ٤ا٭ هةاّ
اييت ظرعٗا ا هل يعباش ٙعً ٢يصإ رش َٔ ٍٛايرشٌ)ٚ .تٝي ا٭ هةاّ ظةرٜع١
٫شتكاَتٗا ٚعدّ اعبرافٗا (.)2
 -2اإلشْ ١َٝ٬صب ١إفب اإلشٚ ,ّ٬اإلش ّ٬يغةَ ١ؽةدر أشةًِ ٖٚةٜ ٛصةتعٌُ
ًب ا٫ؼ ٬ل ايعرع ,ٞقبعٓ ٢اشبفٛع ٚاْ٫كٝةاش ٭َةر ا هل ٚايتصةً ِٝيكفةا٘٥
ٚأ هاَ٘ ٚايرـ ٢بٗا (.)3

شعةةا ا هل إفب أَةةَ ١صةةًُٚ ,١إٕ ا٭ْبٝةةا ٤ايصةةابكـب نةةاْٛا َصةةًُـب [نَ ر كّٔ ر َى
كنيَ]
زِّيّْ ًَُُُِِِّْ ر ََأّنَصِررزَِّنِّّْ ََُّْٔ ر ِو كّٔ ر ىَ حَهّْفّٗرر نُضِرلْاّ َنَ ر كّٔرر ىَنْ روَِِّّٖاُغِررزا ْ
إابِ ر َ

()4

,

ٚاإلشةةٚ ّ٬ايةةدٚ ٜٔايعةةرٜع ١قةةد تهةة َ ٕٛاشفةةَ ١وةةٌ قٛيةة٘ ََِّّّٖ[ :ر ُِمَأّٔكّٖاَلّٖ ر َُُّّٕٔ ر ِ
َرِِوَ َْهِرَِ َِّلَّرٌْ
ِْهَُّٕ ِ ََأّٔتِاَاِر ُ ََلّٔرُِّّٕ ِنْعِاَتْرْ َرَضْرّ َُُّّٕٔر ِ ِّياصِرالّٔمَ ِْهّر ]([ ,)5إاىَّ ِّ ّْ
ِالمُ](.)6
ِّياص ّٔ

 .1شٛر ٠ازبار َٔ ,١ٝاٯ.18 ١ٜ
 .2يُٓٝعر :اىبدخٌ ًب ايفك٘ اإلش ,َٞ٬ظً,ي ,ؿ.27
 .3اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ.28
 .4شٛر ٠آٍ عُرإ ,اٯ.67 ١ٜ
 .5شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.3 ١ٜ
 .6شٛر ٠آٍ عُرإ َٔ ,اٯ.19 ١ٜ
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ٕ َٓٗةا َةا ٜتةد ٜٔبة٘ ايعةخؾ َةٔ
 -3ايدً ٜٔب ايًغةً ٜ :١ةل عًة ٢عةدَ ٠عةا ٍ

اإلشةةةٚ ,ّ٬اي اعةةةٚ ١اشبفةةةٛعٚ ,ازبةةةساٚ ,٤اىبهافةةةأٚ ,٠اسبصةةةاشٚ ,ايصةةةً إ,
ٚٚرشت يفعةة ١ايةةد ٜٔأنوةةر َةةٔ (َ )90ةةرً ٠ب ايكةةرإٓ ٖٚةة ٞتةةدٍ عًةة ٢ع٬قةة ١بةةـب
طرفـب ٜععِ أ دُٖا اٯخر (.)1
ٚاؼ  ٬ا ٜرٜد ٕٚب٘ ٖة ٛخفةٛع ايعبةد يربة٘ اية  ٟخًكة٘ ,نُةا ٜرٜةد ٕٚبة٘
()2

أ هاَا خاؼ ١ظرعٗا ا هل يعباش ٙيٝتعبدِٖ بٗا رِ ؼباشبِٗ عًٗٝا ًب اٯخر.٠

 -4ايفكةة٘ يغةة :١بهصةةر ا٭ٚ ٍٚشةةه ٕٛايوةةاْٖ ٞةة ٛايفٗةةِ ٚايف ٓةة )3(,١اىبُعةةارُ

إيُِٗٝا بكٛي٘ تعافب[ :فّٔلّٔرُِأّنَفّٔرزَنْروِ كّٕرلّْفْزِؤّرٍٕنْرهًُِ ِ ّْٔٙفّٔرََّّْٕ٘تَفّٔيًَُّرُِّفْرْ َِّرِِّْوا ََُّْهرذْرَُِّ
حذَرَُىَ](ًٚ ,)4ب اإلشة ّ٬فٗةِ ا٭ هةاّ ايعةرع,١ٝ
َلًُ َِِ ِ
رجَعُُِّاإًَِّّٔا َِّٔعَّ
ؤّ َُِنًُ ِإاذَِّ َ
ُٜٚصتعٌُُ يفغ ايفك ٘ٝىبٔ نإ ظدٜد ايفِٗ.
ٚاؼةة  ٬اٖ :ةة ٛايعًةةِ با٭ هةةاّ ايعةةرع ١ٝايفرعٝةة ١اىبصةةتٓب َ ١ةةٔ أشيتٗةةا
ايتفؽ.١ًٝٝ
ٚايفك٘ أخؾ َٔ ايعةرٜع ١٭ْة٘ ُقصِّةِ إفب عبةاشات َٚعةاَ٬تٜٚ ,ةٓعِ ع٬قة١
ايفرش برب٘ٚ ,ايفرش َع ايفرشٚ ,ايفرش َع ازبُاعةٚ ,١ايدٚيةَ ١ةع لسٖةا ًب ايصةًِ
ٚاسبرش.

 .1اىبدخٌ ًب ايفك٘ اإلش ,َٞ٬ظً,ي ,ؿ.29
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ.30
َ .3عجِ أيفاظ ايفك٘ ازبعفر ,ٟفتا ا هل ,ؿ.322
 .4شٛر ٠برا َٔ ,٠٤اٯ.122 ١ٜ
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ٚنةةإ ً ٜةةل ايفكةة٘ ا٭نةةرب عًةة ٢عًةةِ ايعكا٥ةةد ٚايفكةة٘ ا٭ؼةةغر عًةة ٢ايفكةة٘

اىبؽة ة ًاٚ ,قصةةةِ ايفكٗةةةا ٤ا٭ هةةةاّ ايفكٗٝةةة ١إفب قصةةةُـب رٝ٥صةةةـب :عبةةةاشات,
َٚعةةاَ٬ت ,فُةةا نةةإ ايغةةرق َٓةة٘ ايتكةةرش إفب ا هل ٚظةةهرٚ ٙابتغةةا ٤ايوةةٛاش ًب
اٯخر ٠فٗة ٞايعبةاشات نايؽةٚ ٠٬اسبةط ٚايؽةٝاَّٚ ,ةا نةإ اىبكؽةٛش َٓة٘ ذبكٝةل
َؽًح ١شْ ١ٜٛٝأ ٚتٓع ِٝع٬ق ١بـب فرش ٜٔأ ٚنباعتـب َٚةا ظةانٌ يةو فٗةَ ٛةٔ
ايكصِ ايواْ ٞاىبعاَ٬ت نايبٝع ٚاإلةارٚ ٠ايعرنٚ ١ايهفايٚ ١اىبسارعٚ ١لسٖا.
ٚايعرٜعٚ ١ايدٚ ٜٔاىبً ١قبعٓٚ ٢ا دَ ٖٛٚ ,ةا ظةرّع٘ ا هل يعبةاشَ ٙةٔ أ هةاّ,
ٚيهٔ ٖ  ٙا٭ هاّ تصُ ٢ظةرٜع ١باعتبةار ٚـةعٗا ٚبٝاْٗةا ٚاشةتكاَتٗاٚ ,تصةُ٢
شٜٓةةا باعتبةةار اشبفةةٛع هلةةا ٚعبةةاش ٠ا هل بٗةةاٚ ,تصةةًَُ ٢ةة ١باعتبةةار إَٗ٥٬ةةا عًةة٢
ايٓاط.
أَةةا اإلشةة ّ٬فُعٓةةا ٙاْ٫كٝةةاش ٚا٫شتصةة  ّ٬هل تعةةافب رةةِ خؽةة٘ بايةةد ٜٔاي ة ٟ
أرشٌ ا هل ب٘ ْب ٘ٝضبُدا .
إٕ نًُةة ١ظةةرع ٚظةةرٜع ١تةةراشف نًُةة ١ايفكةة٘ ٚناْةةي ت ًةةل عًةة ٢ا٭ هةةاّ
اإلش ١َٝ٬قبا تعٌُ أ هاّ ايعكٝدٚ ٠أ هاّ ايٓعاّ ,أ ٟأ هةاّ ايصةًٛى ايٓعةرٟ
ايفهةرٚ ٟأ هةاّ ايصةًٛى ايعًُة( ٞايبةدْ ,)ٞية ا نةإ ٜكٝةد ايفكة٘ بُٗٓٝةا بايفكةة٘
ا٭نرب يًعكٝدٚ ٠ايفك٘ ا٭ؼغر ٭ هاّ ايٓعاّ.
ًٚب ايكةةرٕ ايوايةةث اهلجةةر ٟاشةةتأرر بأ هةةاّ ايٓعةةاّ اشةةِ ايفكةة٘ٚ ,تٝةةي
أ هاّ ايعكٝد ٠بعًِ ايهٚ ّ٬اإلهلٝات أ ٚعًِ ايتٝ ٛد.
ٚبكٝي ايعرٜع ١ت ًل عً ٢ايٓٛعـب :أ هاّ ايعكٝدٚ ٠أ هاّ ايٓعاّ .رةِ فةرم
ا٭ؼةةٛي ٕٛٝبةةإٔ أ هةةاّ ايعةةرٜع ٫ ١ت ًةةل إَ َّ٫ةةا نةةإ شيًٝةة٘ ق عةةَ ٞةةٔ أ هةةاّ
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ايٓعاّ  ٚايعكٝد٫ٚ ٠بد إٔ تهة ٕٛأ هاَٗةا ق عٝة ,١أَةا ا٭ هةاّ ايعٓٝة ١ايةيت ٖةٞ
َٛـع اشب٬ف فً ٝل عًٗٝا ايفك٘.

الفزم بٔـً التغزٓع ّاالجتَاد ّالتفكُ:
إٕ ايتعرٜع ٖٛ :شٔ ا٭ هاّ ٚايكٛاْـب ٚإػباشٖا.
ٚا٫ةتٗاش ٖٛٚ :اشتٓباط ا٭ هاّ ٚايكٛاْـب َٔ أشيتٗا َٚؽاشرٖا.
ٚايتفكّةةٖ٘ :ةةَ ٛعرفةة ١ايكةةٛاْـب ٚا٭ هةةاّ ٚا٭ْعُةةَ ١ةةٔ أشيتٗةةاٚ .عًٝةة٘ فًةةٝض
ايفكٚ ٘ٝاجملتٗد قبعرّع.

املكارى٘ بٔـً الفكُ ّالغزٓع٘:
 -1ايعةةةرٜعٖ ١ةةة ٞا٭ هةةةاّ ايةةةيت تتعًةةةل با٭ هةةةاّ ا٫عتكاشٜةةةٚ ١ا٭خ٬قٝةةة١
ٚبكؽؾ ا٭َِ اىباـَ ١ٝةع ا٭ هةاّ ايفكٗٝة ١بُٓٝةا ايفكة٘ ٖة ٛا٭ هةاّ ايتهًٝفٝة١
فكَ فهٌ فك٘ ظرٜع ٫ٚ ١عهض.
 -2ايعةةرٜع ١ناًَةةٚ ١ايةةيت ٖةة ٞعبةةار ٠عةةٔ ايكٛاعةةد ٚا٭ؼةة ٍٛايعاَةة ١تتٓةةاٍٚ
أشض ظ ٕٚ٪اسبٝا ٠ناف .١أَا ايفك٘ فٗ ٛآرا ٤ايفكٗا ٤تت ةٛر ٚتةتغس حبصةب اىبهةإ
ٚايسَإ ٚبعبار ٠أخر ٣تتجدش آرا ٤ايفكٗا ٤صب ايٛقا٥ع اىبصتحدر.١

ر ِحاَررَّْٕٗلّٖعَ رَّٔاْنيَ]
اا َ
 -3ايعةةرٜع ١عاَةة ١خبةة٬ف ايفكةة٘ [َنَ ر أّٔرِصَ رلَّٖه ّٔك إ َّ

()1

ٖٚةة ا

ايعًَُُٛ ّٛط َٔ ٚاقع ايعةرٜعَٚ ١كاؼةدٖا ْٚؽٛؼةٗا ايةيت رباطةب ايبعةر١ٜ
ََّْٕلهَّ ظا](.)2
اا كّٔ فّٗ
نافَ[ ١نَ أّٔرِصَلّٖهَ كّٔ إ َّ

 .1شٛر ٠ا٭ْبٝا ,٤اٯ.107 ١ٜ
 .2شٛر ٠شبأ َٔ ,اٯ.28 ١ٜ
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 -4ايعةةرٜع ١اإلشةةًَ ١َٝ٬سَةة ١يًبعةةر ١ٜنافةة ,١فهةةٌ إْصةةإ إ ا تةةٛافرت فٝةة٘
ظةةرٚط ايتهًٝةةف ًَةةسّ به ةٌ َةةا ةةةا٤ت بةة٘ َةةٔ عكٝةةدٚ ٠عبةةاشٚ ٠خًةةل ٚشةةًٛى,
خب٬ف ايفكة٘ ايٓةاتط َةٔ آرا ٤اجملتٗةد ٜٔفةرأ ٟأ ٟصبتٗةد ًٜ ٫ةسّ صبتٗةدا آخةر بةٌ
ًٜسّ َكًد.ٙ
 -5ايعرٜع ١ظاًَ ١يهةٌ زَةإ َٚهةإ بُٓٝةا ايةرأ ٟايفكٗة ٞقةد ٜةتغس حبصةب
اىبهإ ٚايسَإ ٭ْ٘ اةتٗاش اجملتٗد قد ٜعاجل اجملتُع ًب زَٔ أَ ٚهإ بع٬إ مبهةٔ
إٔ ٜ ٫ؽًا ىبعه٬ت زَإ أَ ٚهإ آخر.

الفزم بٔـً الغزٓع٘ ّالكاىٌْ:
 -1ايعرع اإلشٜٓ َٞ٬عِ ع٬ق ١اإلْصإ خبايك٘ ش ٕٚايكاْ.ٕٛ
 -2ايعرع اإلشٜٓ َٞ٬عِ ع٬ق ١اإلْصإ بٓفص٘ ش ٕٚايكاْ.ٕٛ
 -3قٛاعد ايعرع اإلشة َٞ٬أخ٬قٝة ١خبة٬ف ايكةاْ ٕٛفٗة ٞذباشةب اإلْصةإ
عً ٢ربًف٘ عٔ َعا ١ْٚايغس ٚعٔ شد اةة ١ايفكةس ,فةاخت٬ف ايكةاْ ٕٛايٛـةعٞ
عٔ أ هاّ ايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬بإٔ ؼف ١ايكاْ ٕٛايعًُاْٝة ١بٛةة٘ عةاّ ٚباشةتك٬ي٘
عٔ ايدٚ ٜٔا٭خ٬مٚ ,يهٔ رةاٍ ايكاْ ٕٛحبوٛا ًب اىببةاش ٨ايدٜٝٓةٚ ١ا٭خ٬قٝة,١
ًٚب تأرسٖا ًب ا٭ هاّ ايكاْ ٚ ١ْٝٛيو عٔ طرٜةل ْعرٜة ١ايكةاْ ٕٛاي بٝعةٚ ,ٞأَةا
فكٗةةا ٤ايعةةرٜع ١اإلشةة ١َٝ٬فكةةد شرشةةٛا أ هةةاّ اىبعةةاَ٬ت َةةع أ هةةاّ ايعبةةاشات
ٚا٭خةة٬م ًب عًةةِ ٚا ةةدٚ ,بٓةةٛا ا٭ هةةاّ ا٭ٚفب عًةة ٢ايواْٝةةٚ ,١اْ ًكةةٛا بٗ ة ا
ايٓٗط َٓ ايبدا ,١ٜفتٛؼًٛا ًب حبةٛرِٗ إفب ْعرٜةات إْصةاْٚ ١ٝاـةح ١تكةارش َةٔ
ٝث ايٓتٝجَ ١ععِ ايٓعرٜات ايعؽر.١ٜ
ٚيكةةةد اْتبةةة٘ عًُةةةا ٤ايكةةةاْ ٕٛاسبةةةدٜث ًب ايعةةةرم ٚايغةةةرش إفب َصةةةأي ١تةةةأرس
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ا٭شبٝات ًب ا٭ هاّ ايكاّْْٖٛٛٚ .١ْٝٛا بٛة٘ خاؿ قبا ةاً ٤ب ايعةرع اإلشةَٞ٬
َٔ ٖ ا ايكب.ٌٝ
 -4ايعرع اإلش َٞ٬إػبابٜ ٞأَر باىبعرٚف عٔ طرٜل ايٛعد بةايوٛاش ٚشةً,ي
 ٢ٜٗٓعٔ اىبٓهر عٔ طرٜل ايٛعٝد بايعكاش بُٓٝا ايكاْ ٕٛشً,ي فكَ.
 -5ايعرٜع ١ناًَ َٔ ١قٛاعةد ٚأؼة ٍٛعاَة ١بُٓٝةا ايكةاْ ٕٛايٛـةعٜ ٫ ٞتصةِ
بايعُ ٍٛ٭ْ٘ َُٗا قارش َٔ ايدقٚ ١ايعُٚ ٍٛايؽٝال ١ايفٓ ١ٝشرة ١ايهُاٍ فةإٕ
ظاٖر ٙايكؽٛر ف ٘ٝأَر تُ ٞيكؽٛر َدارى اىبعرّع ايٛـع.ٞ
-6إٕ ايعرٜع ١اإلشٚ ١َٝ٬ايفك٘ اإلش َٞ٬بدأ بايٛقا٥ع ازبس ١ٝ٥يٝتعةرف عًة٢
أ هاّ نٌ َصأي َٔ ١اىبصا ٌ٥رِ عاجل صبُٛع َٔ ١صباَٝع اىبصا ٌ٥ذبةي عكةد َةٔ
ايعكٛش أ ٚباش َٔ ا٭بةٛاش رةِ تةدرإ ٚٚـةع ْعرٜةات ,بُٓٝةا ايكةاْ ٕٛايٛـةعٞ
حبةةةث ًب ايٓعرٜةةةات ايعاَةةةٚ ١اْتٗةةة ٢بةةةايعكٛش َٚصةةةًه٘ خةةة٬ف َصةةةًو ايفكةةة٘
اإلش.َٞ٬
 -7ايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬شا٥ر ٠ايتخٝس ا٫ةتُاع ٞتُكصِّ إفب َصةتحب َٚهةرٙٚ
َٚبالٚ ,إتٝإ اىبصتحبات ٚاةتٓاش اىبهرٖٚات ٪ٜرر بعهٌ بارز ًب بٓا ٤ظخؽة١ٝ
ايفرش ٚنٝإ اجملتُع اىباشٚ ٟاىبعٓ ٟٛقبا ُٜصٌٗ عً ٘ٝتٓع ِٝايصًٛى ا٫ةتُاعَ ٞةع
أٖداف اىبعرع اإلش ,َٞ٬بُٓٝةا ًب ايكةاْ ٕٛايٛـةع َٓ ٞكة ١ايتخةٝس ا٫ةتُةاعٞ
َٓ كٚ ١ا د َٓ ٖٞ ٠ك ١عدّ اٖ٫تُاّ ا٫ةتُاعْ َٔ ٞا  ١ٝاىبعرّع.
 -8ايعةةةرٜع ١اإلشةةة ١َٝ٬تٛظةةةف نبٝةةةع قٛاعةةةدٖا فُٝةةةع أبعاشٖةةةا ايفرشٜةةة١
ٚا٫ةتُاع ١ٝيبٓا ٤اجملتُع اإلشةٚ َٞ٬ايعُةرإ اىبةاشٚ ٟاىبعٓة ٟٛفُٝةا  ٫ظبةدً ٙب
ايكاْ ٕٛايٛـع .ٞفٓعاّ ايعباشات يٝض َٓفؽ ٬عٔ اسبٝةاٚ ٠إْة٘ إفب ةاْةب ايبعةد
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ايغةة,ٝي ٜع ةة ٞشافعةةا رٝ ٚةةا يبٓةةا ٤ؼةةرل اسبفةةار ٠اإلشةة ١َٝ٬ايعةةاطبٜٛٝ ٚ ,١ةة١
َٓك ع ١ايةٓعس يإلْصةإ اىبصةًِ اىبًتةسّ بكٛاعةد ايعةرٜع ,١فايؽةَ ٠٬ةع إْٗةا تةٓعِ
ع٬ق ١اإلْصإ برب٘ إ ٫إْٗا فٗٝةا َٓعةٛر اةتُةاع ٞأٜفةا ,ية يو ُٜصةتحب إقاَتٗةا
نباعٚ ١دبب ًب نٌ أشبٛع َر ٠نباع.١
 -9ايعةةرٜع ١اإلشةة ١َٝ٬تًحةةغ ايةةدعا ِ٥اشبًُكٝةةٚ ١اي بٝةةً ١ب تعةةرٜعٗا يتٓعةةِٝ
ايصةةًٛى ا٫ةتُةةاعٚ ٞإٕ ت بٝكٗةةا ٜٓفة إفب عُةةل ايٛةةةدإ ايبعةةرٚ ٟذبةة ٍٛشٕٚ
ّٔٔتَِهًَررٖ ََر ِو َِّّٖفّٔحِغَر ْ٘ ََِّّٖاُهُِّٔرزا]
اى َِّصَّررالّٔ
ٚقةٛع ازبةةراٚ ِ٥ا هل ةةٌّ ٚعةةٜ ٬كة[ :ٍٛإَّ

()1

ٚايؽُ ّٛنتةب َٔ أةةٌ ايتكةٚ ,٣ٛايكؽةاؿ فٝة٘ ٝةا ٠٭ٚية ٞا٭يبةاشٚ ,عٓةدَا

ٜتهًِ عٔ ايسٚاإ ٜةبـب أشةاط بٓةا ٤ايبٝةي اإلشة َٞ٬بكٛية٘ تعةافبَ[ :نْروِ آَِتْرٌْأّٔ ِى
حاَرّٕٗ](,)2
رِ
خَلّٔقََُّّٕٔ ِنْؤِّأنفّٕضُّْٕ ِأّٔسَِِّ ّج َْتَضُِّٕهُُِّاإًََِّّٔ َجَعَرلَبَِّرهَُّٕ ِنَرََُّّٔٗ َ َ

تأّٔ َِتَضِ رزاِ ْ
رالُنَزَّتَ ر ىافَّٔنِضَ ر ّ٘كْباَعِ رزَُ ٍ
ٚعٓةةد نةةر اي ةة٬م ٜكةة ٍٛعةةسّ ٚةةةٌََِّّّٓ[ :ر ّٔ
ْباَحِضَ ىٍ](.)3

غآ٘ التغزٓع:
إٕ ايتعرٜع َُٗا نإ ْٛع٘ إهلٝا أَ ٚةدْٝا ؼبتةاإ إفب ا٭ هةاّ ايةيت تهفةٌ ية٘
ايكٝاّ بأ هاَ٘ ٚتفُٔ ي٘ اإلطاع ١يكٛآْٝة٘ أَةا رٚاشع ٚزٚاةةر نةب  ٕ٬ايعكةٛش
ٚاإلٜكاعةةات اىبخايفةة ١يًتعةةرٜعٚ ,أَةةا عكٛبةةات ٚتأشٜبةةات ناسبةةدٚش ٚايتعسٜةةرات
 .1شٛر ٠ايعٓهبٛت َٔ ,اٯ.45 ١ٜ
 .2شٛر ٠اير َٔ ,ّٚاٯ.21 ١ٜ
 .3شٛر ٠ايبكر َٔ ,٠اٯ.229 ١ٜ
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ٚايصجٚ ٕٛايكؽاؿ ٚايغراَات.
ٚؽبةةتؾ ايتعةةرٜع اإلهلةة ٞبايعكٛبةةات ا٭خرٜٚةةَ ١فةةافا يًعكٛبةةات ايدْٜٛٝةة١
فٝهً ٕٛب ايٓفٛط أرنس ٚباْدفاع عب ٛايعٌُ أزٜد.

املبخح الجاىٕ
تعزٓف الفكُ
أّالً :تعزٓف الفكُ لػ٘:
 -1صٔػ٘ لفغ الفكُ:
(اي ةفكْ٘) بهصر ا٭ٚ ٍٚشه ٕٛايواَْ ٞؽدر ٚفعً٘ اىباـة( ٞفكةة٘) بفةتا ا٭ٍٚ
ٚنصةةر ايوةةاَُْ ٞتعةدٍ ىبفعةةٚ ٍٛا ةةد ٜكةةاٍ فكةةة٘ زٜةدُ ايعةة ٤ٞبفةةتا أٚيةة٘ ٚنصةةر راْٝةة٘
َٚفارعُ٘ (ٜفك٘) بفتا ايكاف فٝه َٔ ٕٛباش فعةٌ ٜفعٌ َوٌ عًةِ ٜعًِ (.)1

 -2الفكُٔ حبضب االعتكام:
ٌ قبعٓة ٢فاعةٌ
إٕ يفغ (ايفك )٘ٝؼفَ ١عبٗ ١أ َٔ ٚأَوًة ١اىببايغة ١أ ٚاشةُِ فاعةة ٍ
نجًٝض ٚي ا ٜ ٫صت ٟٛف ٘ٝاىب نر ٚاىبْ٪ثُٜٚ .صتعٌُُ يفغ ايفك ٘ٝىبٔ نةإ ظةدٜد
ايفِٗٚ ,قد ُٜصتعٌُ قبعٓ ٢اشِِ ايفاعٌ َُجرتشا عٔ اىببايغ.)2( ١

 -3املعي ٙاللػْٖ للفكُ:
ايفك٘ ًب ايًغ :١ايفِٗ نُا ًب نتب ايًغ ,)3( ١فف ٞدٜث شةًُإ ااُةد ٟإْة٘
 .1باش َد ١ٜٓعًِ ايفك٘ ,ناظف ايغ ا ,٤ؿ.11
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ.15
 .3يُٓٝعر :ايؽحال ,ازبٖٛر ,ٟإ ,6ؿ ,2243ايٓٗاً ١ٜب لرٜب اسبدٜث ٚا٭رر ,ابةٔ ا٭رةس,
إ ,3ؿ.211
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ْسٍ عًْ ٢ب  ١ٝبايعرام ,فكاٍ ٌٖ ٖٓةا َهةإ ْعٝةف أؼةً ٞفٝة٘ ,فكايةي ية٘ طّٗةر
قًبو ٚؼٌِّ ٝث ظ٦ي ,فكاٍ شةًُإ (فكٗةيُ) أ ٟفُٗةي (ٚ .)1ر( ٟٚيعةٔ ا هل
ايٓا٥حةةٚ ١اىبصةةتفكٖٗٚ )١ةة ٞؼةةا ب ١ايٓا٥حةةً ١ب ْ ٛةٗةةاٚ .أطًةةل عًٗٝةةا يةةو ٭ْٗةةا
تتًكف ْٛل ايٓا٥حٚ ١تفُٗ٘ فتجٝبٗا عٓ٘ٚ .ايًغَ ٕٜٛٛتفك ٕٛعً ٖ ٢ا اىبعٓ.)2(٢

ثاىٔاً :تعزٓف عله الفكُ اصطالحاً:
عرّف ايفكٗا ٤عًِ ايفك٘ بأْ٘( :ايعًةِ با٭ هةاّ ايعةرع ١ٝايفرعٝة ١عةٔ أشيتٗةا
ايتفؽ.)3( )١ًٝٝ

عزح التعزٓف:
اىبراش بايعًِ ٖ ٛا٫طة٬ع ٚاىبعرفة ١عًةٚ ٢ةة٘ ازبةسّ ايوابةي اىب ةابل يًٛاقةع,
ٚأَا (ا٭ هاّ) نبع هِ فٗ( ٛخ اش ا هل اىبتعًل بأفعاٍ اىبهًفـب).
ٚأَةةا قٝةةد (ايعةةرع )١ٝفٗةةْ ٞصةةب ١يًعةةرعٚ ,ايعةةرٜعً ١ب ايًغةةٖ ١ةة ٞاي رٜكةة,١
ٚاىبراش (بايعرعً )١ٝب ايتعرٜف ٖ ٛايعرع ااُدٚ ٟايد ٜٔاإلش َٞ٬اسبٓٝف.
ٚأَا قٝد (ايفرعْ )١ٝصب ١إفب ايفرع فَٗ ٛا أرٓ ٢عًة ٢لةسً ٙب َكابةٌ ا٭ؼةٌ,
ٚاىبراش با٭ هاّ ايفرع ١ٝيٝصي ا٭ؼٛي ١ٝا٫عتكاش.١ٜ
ٚأَةةا (ا٭شيةة )١نبةةع شيٝةةٌ فٗةة ٛيغةة ١اىبرظةةد ٚاهلةةاشٚ ,ٟا٭شيةة ١اىب ة نٛرً ٠ب
 .1ايفا٥ل ًب لرٜب اسبدٜث ,ايسطبعر ,ٟإ ,3ؿ.45
 .2يُٓٝعر :ايفا٥ل ًب لرٜب اسبدٜث ٚا٭رر ,ايسطبعر ,ٟإ ,3ؿ ,47ايٓٗاً ١ٜب لرٜب اسبدٜث
ٚا٭رر ,ابٔ ا٭رس ,إ ,3ؿ ,465يصإ ايعرش ,ابٔ َٓعٛر ,إ ,13ؿ.523
 .3ايكٛاعد ٚايفٛا٥ةد ,ايعةٗٝد ا٭ ,ٍٚإ ,1ؿَ ,30عةامل ايةدَٚ ٜٔة ٬اجملتٗةد ,ٜٔايعةاًَ,ٞ
ؿ.26
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تعرٜف عًِ ايفك٘ ٖ ٞا٭شي ١اىبصتعًًُ ١ب عًِ ايفك٘  ٖٞٚايهتاش ايهرٚ ِٜايصةٓ١
ايعرٜفٚ ١اإلنباع ٚايعكٌ.
ٚأَا (ايتفؽ )١ًٝٝفَٗٓ ٞصةٛب ١إفب ايتفؽةَ ٌٝؽةدر (فؽّةٌ) قبعٓة ٢بة ّٔٝـةد
أنبٌٚ ,ايتةا ٤أسبكةي بة٘ يهْٛة٘ ٚؼةفا يًجُةع ٖٚة( ٛا٭شية )١فٝهة ٕٛاىبةراش بٗةا
ا٭شي ١اىبب ١ٓٝيٮ هاّ ٚاىبٛـح ١هلا.

ثالجاً :مْضْع عله الفكُ:
إٕ َٛـةةٛع عًةةِ ايفكةة٘ ٖةة ٛفعةةٌ اىبهًةةف َةةٔ ٝةةث ا٫قتفةةاٚ ٤ايتخةةٝس (.)1
ٚاىبراش با٫قتفا ٖٛ ٤ايٛةٛش ٚاسبرَٚ ١ا٫شتحباش ٚايهراٖٚ ,١اىبةراش بةايتخٝس
ٖ ٛاإلبا .١

رابعاً :الػزض مً عله الفكُ:
نر ايفكٗا ٤إٔ ايغرق َٔ عًِ ايفكة٘ ٚتدٜٓٚة٘ ٚتعًُٝة٘ ٚتعًُّة٘ ٖة ٛذبؽةٌٝ
ايصعاشتـب ٚايفٛز بايدار ٜٔايدْٚ ١ٜٛٝا٭خر ٚ ١ٜٚيو َٔ خة ٍ٬اَتوةاٍ أ هاَة٘
ٚايعٌُ بٗا (.)2

خامضاً :مزاتب الفكُٔ:
يًفكَ ٘ٝةٔ ٝةث ْفةٛ

ب أربةعمٚ ,نةٌ َرتبة ٫ ١كةَٗٓ ١ةا
هُة٘ ٚرأٜة٘ َراتةة ُ

تصتًسّ ايصابك ١عًٗٝا :ٖٞٚ
اىبرتب ١ا٭ٚيةَ :٢رتب ١ا٫ةتٗاشًَ ٖٞٚ :ه ١اشتٓباط ا٭ هاّ ايعرع ١ٝعٔ
أشيتٗةةا ايتفؽةةٚ ,١ًٝٝبٗة  ٙاىبرتبةة ٜ ١قةةَ ٢ةةٔ ايتكًٝةةد إفب شرةةة ١ا٫ةتٗةةاش ٜٚصةةُ٢
 .1يُٓٝعرَٓ :تٗ ٢اىب ًب ,ايع ١َ٬اسبً ,ٞإ ,1ؿ.7
 .2يُٓٝعر :باش َد ١ٜٓعًِ ايفك٘ ,ناظف ايغ ا ,٤ؿ.130
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بٗ  ٙاىبرتب ١صبتٗدا ( ٖٛٚ ,)1باعتبار ا٫ةتٗاش ْاف ايرأ ٟعًْ ٢فصة٘ َ ًكةا ٚإٕ مل
ٜهٔ عدٚٚ ٫ةد َٔ ٖ ٛأعًِ َٓ٘ ٚأعدٍٜٚ ,عة ط ًب اجملتٗةد ايبًةٚ , ٛايعكةٌ,
ٚاإلمبإٚ ,ايعدايٚ ,١اسبرٚ ,١ٜايرةٛيٚ ,١اسبٝاٚ ,٠ا٭عًُٚ ,١ٝطٗار ٠اىبٛيد.
اىبرتب ١ايواَْ :١ٝرتب ١ايفتٝا ٖٞٚ :إخبار ايفكٝة٘ عةٔ أ هةاّ ا هل ايعةرع ١ٝقبةا
ػبدً ٙب أشيتٗا ايتفؽَ ,١ًٝٝوٌ قٛي٘ :ايؽةٚ ٠٬اةبةٚ ١ايغٝبة ١ةراّٚ ,نتةب ايفكة٘
َعح ١ْٛبايفتاٚ ٣ٚا٭ هاّٜٚ ,صَُ ٢ةٔ بٗة  ٙاىبرتبة ١اىبُ ْفتةةٚ ,)2( ٞباعتبةار ٖة ٙ
اىبرتب ١فْٗ ٛاف ايرأ ٟعًْ ٢فص٘ ٚعًَ ٢كًدٜٓ ٫ٚ ٙف عً ٢اجملتٗد اٯخر.
اىبرتبةة ١ايوايوةةَ :١رتبةة ١ايكفةةاٖٚ :٤ةة ٞإْعةةاٚ ٤إيةةساّ قبةةا تكتفةة ٘ٝا٭شةةباش
ايعرعَ ,١ٝوٌ اإليساّ بأشا ٤ايد ٜٔأ ٚربٛت اىبًو ٚعبة ٛيةوٜٚ ,صةَُ ٢ةٔ ٜكةّٛ
بٗة  ٙاىبٗةاّ قاـةةٝا (ٚ ,)3باعتبةار نْٛةة٘ قاـةٝا فٗةْ ٛافة ايةرأ ٟعًةةْ ٢فصة٘ ٚعًةة٢
َكًدٚ ٙعً ٢اجملتٗد اٯخر ًب اىبٓازعات ٚاشبؽَٛات.
اىبرتب ١ايرابعَ :١رتب ١اشب٬ف ١أ ٚاىبرةع ١ٝأ ٚايسعاَةٖٚ :١ةَ ٞرتبة ١تةدبس
ظ ٕٚ٪ايرع ١ٝايدْٚ ١ٜٛٝا٭خرٚ ,١ٜٚتفٜٛض ايصٝاش ١ايعاَ ١ىبةٔ تبٛأٖةاٚ ,رعاٜة١
اىبؽاحلٚ ,شفع اىبفاشدٚ ,قُع ازبٓاٚ ,٠قتٌ اي غا ٚ ,٠فغ ايوغةٛرٜٚ ,صةَُ ٢ةٔ
بٗ  ٙاىبرتب ١اسبانِ ايعرع ٞأ ٚاشبًٝف ١ايعرع ٞأ ٚاىبرةع ايدٜاٚ ,باعتبةار نْٛة٘
َرةعا فْٗ ٛاف ايرأً ٟب اشبؽَٛات ٚاىبٓازعات ٚايٓفٛط ٚا٭عراق ٚا٭َةٛاٍ
قبا ف ٘ٝايؽاحل ايعاّ يتدبس ظ ٕٚ٪اىبصًُـب ,فً٘ اي ١ٜ٫ٛايعاَ.)4( ١
 .1باش َد ١ٜٓعًِ ايفك٘ ,ناظف ايغ ا ,٤ؿ.81
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ.81
 .3اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ.81
 .4اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ.81

اشفص إاألول/إاملبحثإاشثاني:إتةزعفإاشفقه إ

37

صادصاً :الفزم بٔـً اجملتَد ّاملفيت ّالفكُٔ ّالكاضٕ ّاملزجع الدٓين:
تُةدُ ٍُٚٚبةةـب ايفكٗةةا ٤اشةةتعُاٍ يفةةغ اجملتٗةةد ٚايفكٝةة٘ ٚاىبفةةيت ٚاىبرةةةع ايةةدٜا
ٚايسع ِٝايدٜا ٚايفرم بٗٓٝا ٚاـا ,فإٕ َٔ تعًِّ عًةِ ايفكة٘ باعتبةار أْة٘ ٜعُةٌ
با٭شيةة ١ايعٓٝةة ١اىبعتةةرب ٠ايدايةة ١عًةة ٢اسبهةةِ ايةةٛاقعٜ ٞصةةُ ٢صبتٗةةدا ٭ٕ ا٫ةتٗةةاش
اشتفرا ايٛشع يتحؽ ٌٝايعٔ باسبهِ ايعرع ٞايفرع.ٞ
ٚباعتبار أْ٘ ٜعًِ با٭ هاّ ايعةرع ١ٝايفرعٝة ١ايعاٖرٜة ١عةٔ أشيتٗةا ايتفؽة١ًٝٝ
ً ٜل عً ٘ٝايفك ,٘ٝ٭ٕ ايفك٘ ٖ ٛايعًِ با٭ هةاّ ايعةرع ١ٝعةٔ أشيتٗةا ايتفؽة.١ًٝٝ
فٝعٗر َٔ ٖ ا عةدّ ؼةح ١إطة٬م اجملتٗةد بايكٝةاط إفب ا٭ هةاّ ايعاٖرٜة ;١٭ْة٘
عامل بٗا عً ٢شةب ٌٝايةٝكـبٜ ٫ٚ ,ؽةا إطة٬م ايفكٝة٘ عًٝة٘ بايٓصةب ١إفب ا٭ هةاّ
ايٛاقع ;١ٝ٭ٕ َٓصد باش ايعًِ بٗا.
ٚباعتبار أْ٘ ٜفيت ٚؽبرب عٔ هِ ايٛاقعٜ ١صَُ ٢فتٝا.
ٚباعتبار أْ٘ ٜرفع اشبؽ ١َٛحبهُ٘ ٜصُ ٢قاـٝا  ٚانُا.
ٚباعتبةةار أْةة٘ ٜتةةٛفب ظةة ٕٚ٪اىبصةةًُـب ًب أَةةٛر ايةةدْٝا ٚايةةدٜ ٜٔصةةُ ٢خًٝفةة١
()1

َٚرةعا شٜٝٓا ٚزعُٝا رٝ ٚا.

صابعاً :الفكُ املكارٌ:
(ٖةة ٛايعًةةِ بةةاٯرا ٤اىبختًفةةً ١ب هةةِ اىبصةةأي ١ايعةةرعٚ ١ٝشيٝةةٌ نةةٌ رأ ٟفٗٝةةا
ٚبٝإ َا ٖ ٛاسبل َٓٗا بايربٖةإ)ٚ .عٓةد اىبتكةدَـب ٜعةرب ٕٚعٓة٘ بعًةِ اشبة٬ف أٚ
اشب٬فٝاتٚ ,قد ٜكتؽةر بٝةإ اٯرا ٤اىبختًفةً ١ب اسبهةِ ايعةرع ٞيًُصةأي ١ايفكٗٝة١
 .1باش َد ١ٜٓعًِ ايفك٘ ,ناظف ايغ ا ,٤ؿ.82
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يفكٗاٖ َ ٤ب َعـب فكَ ناىب ٖب ازبعفرَ ,ٟوةٌ نتةاش طبتًةف ايعةٝع ١يًعَ٬ة١
اسبً( ٞتٖ726:ة)ٚ ,قد ٜبـب آرا ٤ايفكٗا ٤اىبختًفَ ١ع اىبة اٖب اإلشةَ ,١َٝ٬وةٌ
نتاش اشب٬ف يًعٝو اي ٛش( ٞتٖ460:ة) (.)1
ٚقد ظاع ًب ٚقتٓا اىبعاؼر عٓٛإ ايفك٘ اىبكارٕ نة يو فُٝةا ية ٛقارْةي اىبصةأي١
ايفكٗ ١ٝبايكاْ ٕٛاىبدْ.ٞ

ثامياًّ :جْب تعله الفكُ نفأٜاً:
ّٔيًُُِّفْْ
ػبب تعًِ ايفك٘ يكٛي٘ تعافب[ :فّٔلُِّٔأّنَفّٔزَ نْوِ كّٕلّْفْزِّٔوٍٕ نِْهًُ ِ ّْٔٙفََّّّْٕٔ٘تَفَّ
حذَرَُىَ](ٚ .)2يٮخبار ايداي ١عً٢
َلًُ َِِ ِ
رجَعُُِّاإًَِّّٔا َِّٔعَّ
َِِِّّْوا ََُّْهذْرَُِّ ؤّ َُِنًُ ِإاذَِّ َ
ايٛةٛش ق ٍٛايٓ,ي ( :إٕ طًب ايعًِ أٚةب عًٝهِ َٔ طًب اىباٍ) (.)3
ٚيبكا ٤ايتهًٝف ًب ايفرٚع ف٬بد َٔ َعرفتٗا يًخرٚإ عٔ عٗد ٠ايتهًٝف أَا
بايتفك٘ أ ٚايتكًٝد أ ٚا ٫تٝاط فُٔ مل ٜهٔ َكًدا أ ٚضبتاطا ٚةب عً ٘ٝايتفك٘.
ٚإٕ ٚةٛش ايتفك٘ عً ٢شب ٌٝايتخٝس نفاٝ٥ا;  ٚيو يًصس ٠اىبتعرعٚ ١ٯ ١ٜايتفك٘
فإْٗا تكتفٚ ٞةٛب٘ عً ٢بعض ا٭فراش ش ٕٚبعض ٭خ اي ا٥ف ١فٗٝاٚ ,يًسّٚ
ايعصر ٚاسبرإ إٕ مل ٜهٔ ٚةٛب٘ نفاٝ٥ا.

تاصعاً :تكضٔه الفكُ:
قصِّ عًُا ٤ايفك٘ َصا ٌ٥ايفك٘ إفب أربع ١أقصاّ:
 .1باش َد ١ٜٓعًِ ايفك٘ ,ناظف ايغ ا ,٤ؿ.85
 .2شٛر ٠ايتٛب ,١آ.122 ١ٜ
 .3ذبف ايعك ٍٛعٔ آٍ ايرش ,ٍٛابٔ ظعب ١اسبراْ ,ٞؿ.199
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ايكصِ ا٭ :ٍٚايعباشات ٖٞٚ :ايؽٚ ٠٬ايؽٚ ّٛا٫عتهاف ٚاسبط ٚايسنا٠
ٚاشبُض ٚازبٗاش ٚا٭َر باىبعرٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اىبٓهر.
ٚإلبا قدّّ ايفكٗا ٤ايعباشات ٭ْٗا ا٭ِٖ ًب ْعر ايعرعٝ ٚ ,ةث ناْةي ايؽة٠٬
أففًٗا قدّ حبوٗا عٔ شا٥ر ايعباشاتٝ ٚ ,ةث ناْةي ايؽةَ ٠٬عةرٚط ١باي ٗةار٠
قدَٛا اي ٗار ٠عً ٢ايؽةٝ ٚ ,٠٬ةث ناْةي اي ٗةار ٠اىباٝ٥ةَ ١كدَة ١عًة ٢اي ٗةار٠
اي اب ١ٝقدَٛا حبث اي ٗار ٠اىباٚ ,١ٝ٥ىبا ناْي اي ٗةار ٠اىباٝ٥ة ١ذبؽةٌ باىبةا ٤اىب ًةل
قدَٛا ايبحث عٓ٘.
ايكصِ ايواْ :ٞاىبعاَ٬تٜٚ :صُ ٢بةايعكٛش ٖٚة ٞايبٝةع ٚاإلةةارٚ ٠ايٓهةال
ٚنٌ َا ؼبتاإ إفب إػباش ٚقب.ٍٛ
ايكصةةِ ايوايةةث :اإلٜكاعةةات :نةةاي ٬م ٚايعتةةل ٚنةةٌ َةةا ؼبتةةاإ إفب إػبةةاش
فكَ.
ايكصِ ايرابع :ا٭ هاّٚ :إلبا خؾ ايفكٗا ٖ ٤ا ايكصِ باشِ ا٭ هاّ َةع
إٕ نبٝع ا٭قصاّ ٖ ٞأ هاّ ظةرع ١ٝ٭ْٗةِ مل ػبةدٚا ية٘ خؽٛؼةٜ ١ٝصةُ ْ٘ٛبٗةا
فصُ ٙٛفُٝا ب ِٗٓٝا٭ هاّ َوٌ أ هاّ اإلر

()1

ٚايدٜات ٚايكؽاؿ.

عاعزاً :غآ٘ عله الفكُ:
إٕ ايغا ١ٜا٭شاش َٔ ١ٝعًِ ايفك٘ ٖ ٛإطاع ١ا هل ٚايفرار َٔ طبايفت٘ ًب ايعُةٌ
عٔ اةتٗاش  ٫عٔ تكًٝد قبراعاَ ٠صةا ,ً٘٥فاىبكؽةٛش باية ات َةةٔ تعًّةِ عًةِ ايفكة٘
ٚا٫ط٬ع عً ٌْٝ ٖٛ ٘ٝايصعاشً ٠ب ايدارٚ ٜٔايفةٛز بايٓعةأتـب ايدْٜٛٝةٚ ١ا٭خرٜٚة١
 .1يُٓٝعر :باش َد ١ٜٓعًِ ايفك٘ ,ؿ.266
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َةةٔ خةة ٍ٬اَتوةةاٍ ا٭ هةةاّ ايعةةرعٚ ١ٝايعُةةٌ بٗةةاٚ ,مبهةةٔ إٔ ػبعةةٌ يةة٘ فٛا٥ةةد
أخر:٣
أٚهلا :إٕ ايعًِ اىب نٛر َع ايٛرع ٚايتكةَٛ ٣ٛةةب يًتحًة ٞبوةٛش ايسعاَة١
اإلهلٚ ١ٝايرٜاش ١ايد ١ٜٝٓايةيت خةؾت ا هل بٗةا أٚيٝةاٚ ٙ٤أؼةفٝاٖٚ ٙ٤ة ٞيبةا ٜبة ٍ ًب
ذبؽًٗٝا ايٓفض ٚايٓفٝض.
راْٗٝا :اشبرٚإ َٔ فٝض ايتكًٝد إفب ر ٠ٚا٫ةتٗاش ٚاىبعرف ١يٮ هاّ عٔ
ج تٍ]( )1فخؾ
رَ
شي ,ٌٝقاٍ تعافبَِ[ :زِّٔفعِ ََِّّلٌُ ََِّّذِْوَ آنَهُُِّنْهُِّٕ ِ َََِّّذِْوَإَّٔتَُُِِّّّٖعْلّٖ َ َ َ
ا هل ايعًُا ٤باي نر َع اْدراةِٗ ًب اىبَٓ٪ـب رفعا ىبٓسيتِٗ.
رايوٗا :تعً ِٝاىبص ظد ٜٔبإٜفال اسبج ١هلِ ٚإيساّ اىبعاْةد ٜٔبإقاَة ١ايةديٌٝ
عً.ِٗٝ
رابعٗا :فغ ا٭ هاّ ايعرع ١ٝايفرع ١ٝعٔ إٔ ٜسًٜةٗا َةرٚر ا٭ٜةاّ ٜٚصةدٍ
عًٗٝا رٛش ايٓصٝإ أ ٚتًٛرٗا ظب٘ ازباًٖـب ٚتعهٝهات اىبعاْد.ٜٔ
خاَصٗاٚ :قٛع ا٭عُاٍ ايعباشٚ ١ٜاىبعاًَ ١ٝعٔ عكٝد ٫ ٠عٔ تكًٝد.
شاششٗا :اإلرظاش يًُؽاحل ايدٚ ١ٜٝٓايدْ ١ٜٛٝباإلط٬ع عً ٢أشةرار ايعةرٜع١
اإلش.١َٝ٬

احلادٖ عغز :الجابت ّاملتػري يف األحهاو:
إٕ أ هاّ اإلش ّ٬تٓكصِ إفب رابتَٚ ١تغس:٠
 .1شٛر ٠اجملاشي َٔ ,١اٯ.11 ١ٜ
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ايكصةةةِ ا٭ :ٍٚا٭ هةةةاّ ايوابتةةةٖٚ :١ةةةَ ٞةةةا تصةةةتٓد إفب طبٝعةةة ١اإلْصةةةإ
ٚخؽا٥ؽةة٘ ايةةيت كبٝةةس ٙعةةٔ شةةا٥ر اىبٛةةةٛشات ٚتةةرتبَ بااافعةة ١عًةة ٢اىبؽةةاحل
اسبٝات ١ٝيإلْصإ ٚهلا ؼةف ١رابتة ;١٭ْٗةا تةٓعِ أشةض ٝةا ٠اإلْصةإ ًب نةٌ زَةإ
َٚهةةإ ٖٚ ,ة  ٙا٭شةةض تتُوةةٌ بعبٛشٜةة ١اإلْصةةإ ٚخفةةٛع٘ شبايكةة٘ٚ ,با تٝةةاإ
اإلْصةةةإ شاُ٥ةةةا إفب ايغة ة اٚ ٤ايصةةةهٔ ٚايةةةسٚاإ ٚايةةةدفاع عةةةٔ ايةةةٓفض ٚاسبٝةةةا٠
ا٫ةتُاعٚ ,١ٝتاٖا اإلشة ّ٬ايةدٚ ٜٔايعةرٜعٚ ,١أنةد عًة ٢إٔ شةعاش ٠اإلْصةإ

ّٔرأوْ ِ َ ِجًَركَّْٔلرِِّْوا حَهّْفّٗر فّّْٖٓرزَّٔٔ َِّلَّرٌْ
تتحكل ًب ظٌ ٖ  ٙا٭ هةاّ فكةاٍ ا هل تعةافب[ :فّٔ
ا
ظ ّٔ
روأّٔكّٖجَررزَ َِّهَّرر ا
اتَبِررِِْلََْخَلّٖررقا َِّلَّررٌْ َذَْررركّٔ َِّرررِِّْوَُِّّٖئّرررّّْ ُ ََُّْٔرر َّ
ظ ََلًَِّّٔرر ّٔ
ََِّّتْرررْفّّّٔٓٔررزَ َِّهَّرر َ
َِعِّٔلاُُىَ](.)1
ايكصةةِ ايوةةاْ :ٞا٭ هةةاّ اىبةةتغسٖٚ :٠ةة ٞاىبةةتغس ٠بةةتغس َؽةةاحل ايٓةةاط ًب
ا٭زَٓةةٚ ١ا٭َهٓةة ١اىبختًفةةٚ ١تةةرتبَ بازباْةةب اىب٪قةةي اشبةةاؿ يإلْصةةإٚ ,ربتًةةف
باخت٬ف طرٜك ١اسبٝاٚ ,٠تتغس بتغس اىبدْٚ ١ٝبت ٛر اىبعاٖر ا٫ةتُاع .١ٝفاإلْصةإ
اي ة  ٟنةةإ ٜٓتكةةٌ َةةٔ َهةةإ ٯخةةر بٛشةةا ٌ٥بداٝ٥ةة ١مل ٜهةةٔ يٝحتةةاإ إفب اي ةةرم
اىبٓعُةة ١اىبتعةةعبً ١ب ا٭رق  ٫ٚإفب قةةٛاْـب ٚأ هةةاّ اىب ٬ةة ١ايبحرٜةة ١أ ٚازبٜٛةة١
اىبٓعُةة ١اىبعكةةد ٠ايةةيت ذبتاةٗةةا ايٝةةٚ .ّٛاإلْصةةإ ا٭ٚيةة ٞنةةإ ًٜةة,ي ا تٝاةاتةة٘
ا٭شاش ١ٝعٔ طرٜل صبُٛع ١بصةَ ١ ٝةٔ ايكةٛاْـب ٚا٭ هةاّ ايةيت تةٓعِ ظة,ْ٘ٚ٪
أَةةا ايٝةة ّٛفةةإٕ ت ةةٛر اىبعةةاٖر ا٫ةتُاعٝةةٚ ١تٛشةةعٗا قةةد ت ًةةب أ هةةاّ ٚقةةٛاْـب
طبتًفَ ١عكّدٚ .٠ايكصِ ايوةاَْ ٞةٔ ا٭ هةاّ َٓٛطة ١بةرأ ٟاسبةانِ ايعةرع ٞاية ٟ
 .1شٛر ٠اير ,ّٚاٯ.30 ١ٜ
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ٜعخؾ ا ٫تٝاةات ًب ـةُِٔ إطار اىبؽةًح ١ايسَٓٝةًٚ ١ب ـة ٤ٛا٭ هةاّ ايوابتة١

ز
ِّحنِ ر ا
يًعةةرٜع ,١قةةاٍ ا هل تعةةافبَِ[ :أًَُِّّٔ ر ََِّّ رذَِْو آنَهُ رُِّأّٔ ّْعُ رُِّ َِّلَّ رٌَ ََأّٔ ّْعُ رُِّ َِّزَّصُررَُل ََإّٔ ََِْررْ ّٔ
نْهُِّٕ ِ](.)1

تكضٔه أحهاو الغزٓع٘ مً ّجَ٘ الكاىْىٔٔـً:
ذبتةة ٟٛا٭ هةةاّ ايعةةرع ١ٝنبٝةةع فةةرٚع ايكةةٛاْـب ايٛـةةع ١ٝفتٓكصةةِ ا٭ هةةاّ
ايعرع ١ٝإفب ا٭قصاّ ايوُاْ ١ٝاٯت:١ٝ
 -1ايعباشات ٖٞٚ :أ هاّ تٓعِ ع٬ق ١ايفرش برب٘ َةٔ ؼةٚ ّٛؼة ٚ ٠٬ةط

َّٓ َ
ٚلسٖا يبا ف ٘ٝتٗ ٜب ايٓفٛط ٚؼ٬ل ايفرشََْ[ ,لٌْ ََلّٖٔ ََِّّه ظا حْجَُِّّّٖبَِّ ْنَر ِو ِّصِرت ّٔ
اإٌَِّّْٔ صَبّْالّٗ](َِ[ ,)2أًَُِّّٔر ََِّّرذِْوَ آنَهُرُِّ كّٕتْر َ ََلّٔرُِّّٕ ِ َِّصّْرَّ مُ](ّٔ[ ,)3أوْر ِ َِّصَّرالّّٔٔٔ]

()4

.

ٚا٭ هاّ ايعباش ١ٜب بٝعَٛ ١ـةٛعٗا َٚفةُْٗٛا رابتة ١خايةد ٫ ٠تةتغس  ٫ٚتتبةدٍ
فٗ ٞباق ١ٝنُا قةاٍ ايفكٗةاَ( :٤ةا شاَةي ا٭رق أرـةا ٚايصةُا ٤تةا ,)5()٤نُةا
تعترب َباش ٨ا٭خ٬م ا٭شاشَ ١ٝباش ٨رابت ١عاَ.١
 -2أ هةةاّ ا٭شةةرٖٚ :٠ةة ٞأ هةةاّ تةةٓعِ اسبكةةٛم ٚايٛاةبةةات ايعخؽةة١ٝ
 .1شٛر ٠ايٓصا َٔ ,٤اٯ.59 ١ٜ
 .2شٛر ٠آٍ عُرإ َٔ ,اٯ.97 ١ٜ
 .3شٛر ٠ايبكر َٔ ,٠اٯ.183 ١ٜ
 .4شٛر ٠اإلشرا َٔ ,٤اٯ.78 ١ٜ

 .5تفصس ايكرإٓ ايعع ,ِٝابٔ نوس ,إ ,3ؿ ,476تفصةسا يكٛية٘ تعةافب[ :خََْر ِِْ َوفًَّْر نَر َِّنَر ِ
ت َِّحّٔرِضًُ ]..ب شٛرٖٛ ٠ش ,اٯ.108 ,107 ١ٜ
َِّضََّا َِّ ُ
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يإلْصإ َٔ ٫ٚشت٘ إفب ٚفات٘ َٔ رـاع  ٚفةاْ ٚ ١جةر ٜ٫ٚٚةٚ ١زٚاإ ٚطة٬م
ْٚفكٚٚ ١قف ٚٚؼٚ ١ٝنٌ َا ٜتعًل بع ٕٚ٪اي ن ١إفب لس يو.

[َنْرر روِ آَِتْرر رٌْأّٔىِ خَلّٔرر رقََُّّٕٔرر ر ِنْرر ر ِؤّأنفضْررررُّٕ ِأّٔسَِِّجّرر ر َْتَضِررررُّٕهُُِّاإًََِّّٔرر ر ]

()1

,

زنْجِرلُ حَر ا ِّحنجََّرِّوا](ََََُِِّّّْٖ[ ,)2رَِِّتُُِزِضْرعَِو
[ُُِصُّّْٕ ِ ََِّّلٌُفْْأَِّٔأّْكّٕ َِْلذَّكّٔ ا
أَِّٔأَّيُوَّ حَ َُِِّّٔوا كّٔ نْلِّّٔواَْاَوِأّٔرََِّأّٔىُِِتْ َّ َِّزَّضَ ََّٕٔ](ٚ )3أطًةل اسبكٛقٝة ٕٛعًةٖ ٢ة ٙ
()4

ا٭ هاّ بكاْ ٕٛا٭ ٛاٍ ايعخؽ.١ٝ

 -3أ هاّ اىبعاَ٬ت اىبايٖٚ :١ٝة ٞأ هةاّ تةٓعِ ع٬قةات ا٭فةراش ايٓاظة١٦
َةةٔ اىبعةةاَ٬ت فُٝةةا بٝةةِٓٗ َةةٔ ايتؽةةرفات نةةايبٝع ٚاإلةةةارٚ ٠ايةةرٖٔ ٚايٛفةةا٤

بايعكٛش [أَِّٔفُِّّٕبْرَّٖعُيُّْٕ](ٚ )5أشا ٤ا٭َاْات ٚايكةرق [َِر أًَُِّّٔر ََِّّرذَِْو آنَهُرُِّإاذَِّتَرََِِِّهتُ ِ
كتْر ْبَّْٖعَرِِلا](ً ٜٚ ,)6ةل عًٝة٘
ْبَِِِوٍاإَّّٖٔٔأجَلٍنُضَاِّٖفّٔر كّٖتُبٍُُُ َََُّّّٖٖتُر ِبَِّرهَُّٕ ِ ّٔ
ايكاْ ْٕٛٝٛبايكاْ ٕٛاىبدْ ٖٞٚ .ٞتٓكصِ إفب قصُـب:
ايكصِ ا٭ :ٍٚأ هاّ خاـع ١ىببدأ ايتغس ٚتابع٫ ١ةتٗاش ايفك ٖٞٚ ٘ٝأ هاّ
اىبعاَ٬ت ايفرع ١ٝاييت ربتًف حبصب ا٭َؽار ٚا٭عؽار ٚا٭ ٛاٍ.
 .1شٛر ٠اير َٔ ,ّٚاٯ.21 ١ٜ
 .2شٛر ٠ايٓصا َٔ ,٤اٯ.11 ١ٜ
 .3شٛر ٠ايبكر َٔ ,٠اٯ.233 ١ٜ
 .4يُٓٝعر :باش َد ١ٜٓعًِ ايفك٘ ,ؿ.272
 .5شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.1 ١ٜ
 .6شٛر ٠ايبكر َٔ ,٠اٯ.282 ١ٜ
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ايكصِ ايواْ :ٞأ هةاّ اىبعةاَ٬ت ايهًٝة ١ايوابتة ١ا٭بدٜة ١ايةيت ارتهةست عًة٢

ايعدٍ ٚاشبس  َٔٚأَوًتٗا رَ ١أنةٌ اىبةاٍ بايباطةٌ ٚايغةغ ٚايربةا ٚايةيت تة٪شٟ
إفب فٛات َكاؼد ايعرٜع ١ايفرٚر.١ٜ
 -4أ هاّ َاي ١ٝايدٚي ٖٞٚ :١أ هةاّ تةٓعِ َةٛارش ايدٚيةَٚ ١ؽةارفٗا نُةا
تٓعِ ايع٬قات اىباي ١ٝبـب ا٭لٓٝاٚ ٤ايفكراٚ ٤بةـب ايدٚيةٚ ١ا٭فةراش فتةبـب َؽةارف

َو تَُْلّٖفّٕئّ رزَِّْ٘ ََِّّٖاَضَ ر كْ اني
َٚةةٛارش خسٜٓةة ١ايدٚيةةَ ١ةةٔ اشبةةراإ ٚايسنةةا[ ٠إاَّناَ ر َِّصَّ رِّٔ
َٕنْروِ َِّلَّرٌْ
رنْنيَ َفْْ صَبّْلا ََِّّلٌْ َِّْبِاو َِّضَّبّْلافّٔزاِضّٗ
ّْو بْ َََِّّٖغ ا
َّفْٕوّٕلُُّٕبًُ ِ َفْْ َِّزّٔ
ََِّّٖعَ نْلْنيَ ََلًَِّّٔ ََِّّٖاَُؤَّٔ
َََِّّلٌُ َلّْ ْ حَُّْ ْ](ٚ ,)1اىبعاشٕ ٚاشبُةض [ََِِّلّٔاُرُِّأّٔنَّاَر ّٔهْاِرتُ ِنْروِ عَرٍِْ٘فّٔرأّٔىََّْلَّرٌْ
ض كْ اني َِّبِاو َِّضَّبّْلا]
ضٌُ ََْلزَّصُُال ََْذَِّّْٖٓيّٕزِبَٖ َََِّّّٖتَ نَٖ ََِّّٖاَ َ
ُخاُ َ

()2

.

 -5ا٭ هاّ ايدشتٛر ٖٞٚ :١ٜأ هاّ تٓعِ ايع٬قات بةـب ايصةً ٚ ١ايفةرش

َأنِرزُيُ ِ
ٚذبدش كةٛم ٚٚاةبةات نةٌ َُٓٗةا ,نُبةدأ ايعةٛر ٣نكٛية٘ تعةافبَّٔ[ :
ز
ِّحنِ ر ا
عُررُرَٗبَِّ رَهًُ ِ](ٚ ,)3طاعةة ١أٚيةة ٞا٭َةةر [أّٔ ّْعُ رُِّ َِّلَّ رٌَ ََأّٔ ّْعُ رُِّ َِّزَّصُررَُل ََإّٔ ََِْررْ ّٔ
رز ََِّتَّيّٖ رَُٗ](ٚ ,)5اسبهةةِ
ن رهُِّٕ ِ](ٚ ,)4ايتفةةأَ ٚاىبصةةٚ٪يَ[ ١ٝتَعَ ر َنُُِّ ََلّٔررَِّّٖٖبْر ّْ

 .1شٛر ٠ايتٛب ,١اٯ.60 ١ٜ
 .2شٛر ٠ا٭ْفاٍ َٔ ,اٯ.41 :١ٜ
 .3شٛر ٠ايعٛر َٔ ,٣اٯ.38 ١ٜ
 .4شٛر ٠ايٓصا َٔ ,٤اٯ.59 ١ٜ
 .5شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.2 :١ٜ
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ُِاُُِّبََّْٖعِِلا](.)1
ظأّٔ ِىَتح ّٕ
َُاِتُ ِبَِّوَ ََِّّه ا
بايعدٍ [َإاذَِّ ح ّٔ

 -6ا٭ هةةاّ ايدٚيٝةةٖٚ :١ةة ٞأ هةةاّ تةةٓعِ ايع٬قةةات ايدٚيٝةة ١بةةـب ايدٚيةة١
اإلشٚ ١َٝ٬ايةد ٍٚا٭ُخةر ًب ةاييت ايصةًِ ٚاسبةرش نايةدع ٠ٛإفب اعتٓةام ايةدٜٔ
اإلشةةَٚ ,َٞ٬عاًَةة ١ا٭شةةرٚ ,٣عكةةد اىبعاٖةةداتٚ ,ايؽةةًا ٚاهلدْةةٚ ,١إقةةرار

كٛم ٚٚاةبات أٌٖ اي َ .١قاٍ تعافبَ[ :إاىِ جَهَحَُُِّْلضَّلّٖ افّٔ جَِه ًََِّٔ َتََُكَّر ِل ََلّٔرٖ
ََِّّلٌْ](ّٔ[ ,)2فاَوِ ََِِّتَِٗ ََلُِّّّٕٔ ِفّٔ ََِتَُِِّ ََلٌِّّْْٔباْجِلانَ ََِِّتَِٗ ََلُِّّّٕٔ ِ]

()3

.

 -7أ هةاّ اىبرافعةةاتٖٚ :ةة ٞأ هةاّ تةةٓعِ اإلةةةرا٤ات ايكفةاَ ١ٝ٥ةةٔ رفةةع
ايدع ٣ٛإفب ؼدٚر اسبهِ بعهٌ ؼبكل ايعداي ١ايتاَٜٚ ,١أخ نةٌ  ٟةل كة٘
نايةةدعٚ ٣ٛايعةةٗاشٚ ٠ايةةُٝـب ٚايكفةةاٚٚ ٤ةةةٛش ايكٝةةاّ بايكصةةَ ٚايعةةدٍٚ .قةةد
رجَرَُّْٕ ِ](,)4
تٓاٚهلةةا ايكةةرإٓ ايهةةر ِٜببٝةةإ إنبةةايَِّ[ ٞصِتَغِراًَُِِّ عَرًاَِِِّاونْر ِو ا
ْك يُ ِ َِّظََّْاُُىَ](.)5
[َنَؤَِّ َِِحُِّٕ ِْبَا أّٔنشَلَ ََِّّلٌُفّٔإّٔ ََِّّٔٔ ٚ
ٚقةةد رؼةةي ايعةةرٜع ١اإلشةة ١َٝ٬عًةةَ ٢بةةدأ اشةةتك ٍ٬ايكفةةا ٤عةةٔ شةةا٥ر
شً ات ايدٚي ٚ ١يو َةٔ أةةٌ تةأَـب َةا ًٜةسّ إل كةام اسبةل َةٔ ْساٖةٚ ١دبةرّش
ٚةرأ.٠
 .1شٛر ٠ايٓصا َٔ ,٤اٯ.58 ١ٜ
 .2شٛر ٠ا٭ْفاٍ َٔ ,اٯ.61 ١ٜ
 .3شٛر ٠ايبكر َٔ ,٠اٯ.194 ١ٜ
 .4شٛر ٠ايبكر َٔ ,٠اٯ.282 ١ٜ
 .5شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.45 ١ٜ
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 -8ازبٓاٜات ٚايعكٛبةاتٖٚ :ة ٞأ هةاّ ذبةدش ازبةراٚ ِ٥ايعكٛبةات ٚتةرّٚ

فغ ايعكٝدٚ ٠ايٓفٛط ٚا٭َٛاٍ ٚايعكٚ ٍٛا٭عراق.
ٚتعا ازبٓاٜات ا٭فعاٍ اييت تؽدر َٔ اإلْصإ فتًحل ا٭ َ ٣اشٜةا أ ٚأشبٝةا
بغس ٙأ ٚبٓفص٘ نايكتٌ ٚايك ف ٚايصرقٚ ١ايسْا ٚظرش اشبُر ٚق ع اي رٜل.
ٚتعا ايعكٛبات :ايكؽاؿ ٚاسبدٚش ٚايتعسٜرات.

ٚقةةد تٓةةا ٍٚايكةةرإٓ ايهةةرٖ ِٜةة  ٙا٭ هةةاّ ببٝةةإ إنبةةايَٗٓ ٞةةا [كّٕتْرر َ
رُ ََِّضَّر ر راؤّّٕٕفّٔر ر وّّّٖٓٔعُُِّ
ََلّٔر رُِّّٕ ِ َِّّٖيْصَر ر ُفْرررَِّّْٖئّتِلّٔرررٖ](ٚ ,)1قٛيةةة٘ تعةةةافبََِّ[ :ضَّر ر ا
أًََُِِِِّْٔا ](.)2

الفزم بٔـً الفتّْ ٚاحلهه ّاالجتَاد:
ايفت ٖٞ :٣ٛايه ّ٬اي ٜ ٟبـب هِ ا هل تعافب ًب ايٛاقع َٔ ١ش ٕٚإيساّ ب٘.
ٚاسبهِ ٖٛ :ايه ّ٬اي ٜ ٟبـب هِ ا هل تعافب ًب ايٛاقعَ ١ع إيساّ بايعٌُ بة٘
يبٔ ي٘ أًٖ ١ٝاإليساّ ,نُا ًب ايكفا ٤بـب ايٓاط بايٓصب ١يًكاـ.ٞ
َ ٫ةٔ اجملتٗةد
ٚا٫ةتٗاش ٖٛ :اي رٜك ١يتحؽ ٌٝايفت ٫ٚ ,٣ٛتؽةا ايفتة ٣ٛإ َّ

ازباَع يعرٚط ا٫ةتٗاش ,فٝحرّ اإلفتا ٤بغس عًِ يكٛي٘ تعافبََ[ :أّٔىِتَيَُُِّّّٕٕ ََلّٖٔ َِّلٌَّْنَ
اتَعِلّٔاُُىَ](ٚ )3إلنباع اىبصًُـب ٚايفرٚرً ٠ب ايد.ٜٔ
ّٔ
 .1شٛر ٠ايبكر َٔ ,٠اٯ.178 ١ٜ
 .2شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.38 ١ٜ
 .3شٛر ٠ا٭عراف َٔ ,اٯ.33 ١ٜ
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عدو إطالم لفغ الفكُٔ عل ٙالييب :
ٜ ٫ؽا إط٬م يفغ ايفكٝة٘ بةاىبعٓ ٢ا٫ؼة  ٞ ٬عًة ٢ايةٓ,ي  ; ٭ٕ عًُة٘
با٭ هاّ ايعرع ١ٝايفرع ١ٝمل ٜصتٓد إفب ايٓعر ٚا٫شتد ٍ٫بٌ ٖ ٛباي ٞ ٛاىببـب.
ٚأَةةا ا٭ُ٥ةة Š ١فكةةد ً ٜةةل عًةة ِٗٝايفكٗةةا ٤أٜ ٚصةةُ ٢أ ةةدِٖ بايفكٝةة٘ قبعٓةةاٙ
ايعرًب ايعاّ ً َ ٖٛٚل َعرف ١ا٭ هاّ ايعرع ١ٝشٛا ٤أناْي عةٔ شيٝةٌ تفؽةًٞٝ
أّ عٔ لسٚ .ٙتصُ ١ٝاإلَاّ َٛش ٢بٔ ةعفر ˆ بايفك ٘ٝبٗ ا اىبعٓ ٢عٓد ايعٝع.١
ٚأَا أٌٖ ايصٓ ١ف ِإط٬قِٗ ايفكٗا ٤عً ٢ا٭ Š ١ُ٥باىبعٓ ٢ا٫ؼ .ٞ ٬
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املبخح الجالح
الدراص٘ يف احلْسٗ العلنٔ٘
ميَج الدراص٘ يف اليجف األعزف:
يًتدرٜض ًب ايٓجف ا٭ظرف لبَ َٓفرش ٚطراز ٜ ٫عبٗ٘ ْعاّ فُٝا ٚقفي
عًَٓ َٔ ٘ٝاٖط ايتدرٜض ٚأْعُت٘ ًب شا٥ر أق ار ايعامل ٖٛٚ ,اي  ٟأت٘ٝ
(بايتدرٜض ايفرش ,)ٟفإٕ ايتًُ ٝاي ٜ ٟتخؽؾ ي ًب ايعً ّٛايدٜ ١ٜٝٓتدرإ
 ٚدً ٙب َراتب٘ ايعًًُٚ ١ٝب شرٚش٘ ٚأشات ت٘ َٔ ش ٕٚإٔ ٜٓدَط ًب ؼفٛف أٚ
ٜتحهِ ًب ِإراشت٘ ْعاّ.
ْعِ ,نبٝع ٖ ٤٫٪اىبعتغًـب بتًو ايعًٜ ّٛتفك ٕٛعًةٚ ٢ـةعٚ ١ٝا ةد ٠ترنٗةا
هلِ شًفِٗ ٖ ٞقرا ٠٤نتب َعَ ١ٓٝرتبٚ ,١قد ٜعٗر َ٪يف ٭ ةد عًُةا ِٗ٥اية ٜٔ
ْبغٛا ٚبرعٛا فٝتخة ية٘ قةرار أ ٚشرةةً ١ب شًصةً ١نتةب ايتةدرٜض نُةا ةد

ًب

بعض اىب٪يفات ا٭ؼٛيٚ ١ٝايفكٗٚ ,١ٝيٝض عٓدِٖ اَتحةإ  ٫ٚظةٗاش ٫ٚ ٠شرةة١
َكرّر.٠
ٚاي ا يب ايٓةابغ فةٖ ِٗٝة ٛيةو اية ٜ ٟعة ف ية٘  ٚٚايففةٌ بايففة ١ًٝبعةد
ا٫ختبار باىب انرٚ ٠ايتدرٜض ٚايتأيٝفٚ ,إٕ هل  ٙاي رٜكَٝ ١س ٠صٓ ١إٔ  ٫ػبةٛز
عًٗٝةةا ايتةةديٝض ,فةة ٬مبهةةٔ إٔ تٓةةاٍ ايدرةةة ١ا٭خةةس ٠فٗٝةةا أعةةا ا٫ةتٗةةاش بغةةس
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ايهفا ٠٤اسبكٝكٚ ,١ٝايهف ٤اسبكٝك ٖٛ ٞاجملتٗد ٚلسَ ٙتعبّ٘.
ٚاي ايةةب اىبٓخةةرط ًب اسبةةٛز ٠ايعًُٝةةٜٓ ١بغةة ٞيةة٘ إٔ ٜتجًبةةب فًبةةاش ايؽةةرب
ٚايٛرع ٜٚتحٌُّ َعك ١ايفكر (.)1
ٚايٓجةةف ا٭ظةةرف َةةٔ نبًةة ١ايعٛاؼةةِ ايعًُٝةة ١ايةةيت هلةةا َرتبةة ١ععُٝةةَ ١ةةٔ
ا٫ظةةتٗار ًب شةةا٥ر ا٭ق ةةارٚ ,يهةةٔ ٖةة  ٙايعاؼةةُ ١ايهةةرب ٣ايدٜٝٓةة ١إ ا شخًةةٗا
اىبتجة ٍّٛايغرٜةب ٜ ٫ة رْ ٣ؽةف ايععةر يبةا ٜصةُعٚ ,اىبةدارط ايةيت فٗٝةا َصةةانٔ
يً ًب ١قد تٓعكد بٗا بعض ًكات ايةدرطٚ ,ألًبٝةً ١كةات ايةدرٚط اسبٛزٜٚة١
تعكد ًب ازبٛاَع ٚاىبصاةدٚ ,قد كبر عً ٖ ٢ا اىبتج ٍّٛا٭ٜاّ ٚا٭شةابٝع ٚا٭ظةٗر
ٜ ٫ٚر ٣أ دا َةٔ ٖة ٤٫٪اىبٓهُعةـب ًب نصةر بٝةٛتِٗ ايبةارعـب اىبتفٓةٓـب ازبٗابة ٠
ايكةةدٜرً ٜٔب نبًةة ١اىبعةةارف ٚايعًةة ّٛاإلْصةةاْٚ ١ٝايدٜٝٓةة ٚ ;١يةةو ىبةةٓٗط ايتةةدرٜض
عٓدِٖ ,ف ٬ؼفٛف َٓ ٫ٚاٖط  ٫ٚظ ٤ٞيبا دبةر ٟعًٝة٘ اىبةدارط ًب نبًة ١بة٬ش
ايعامل ,فٝخرإ ٚقد صب إٔ ا٭َر بعف٘ أ ٚنً٘ َبايغٚ ١خداع.
أَا اجملتٗةد فٗٝةا فباإلـةاف ١إفب خؽةاٍ اي ايةب ُٜعةترطُ فٝة٘ إٔ ػبُةع خؽةاٍ
ايٓٝاب ١ايعاَٚ ١اشب٬ف ١ايدٜٚ ١ٜٝٓع  ٟأخرا ٙبدْٝاٚ ٙآةً٘ بعاةًٜ٘ٓ ٫ٚ ,ةاٍ يةو
إ ٚ َّ٫غ ععٚ ,ِٝفكٓا ا هل ٚإخٛآْا ىبا ف ٘ٝرـا.)2( ٙ

ميَج التعلٔه يف اليجف األعزف:
إٕ أبرز َعاٖر َٓٗط ايتعًً ِٝب ايٓجف ا٭ظرف بٓا ٤ظخؽ ١ٝاي ايب
ٚتك ١ٜٛقٛا ٙايفهرٚ ١ٜايصُال ي٘ باىبٓاقعً ١ب نٌ َا ٜدرش٘ٚ ,ي٘
 .1يُٓٝعر :ايغٝب ٚايعٗاش ,٠ناظف ايغ ا ,٤ؿ.9
 .2ايغٝب ٚايعٗاش ,٠ناظف ايغ ا ,٤ؿ.10

ر ١ٜايهّ٬
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ٚايرأَ ٟع َراعا ٠تربٝت٘ ٚتٗ ٜب٘ باىبوٌ ايعًٝا ٚا٭خ٬م اإلش ٚ ,١َٝ٬يو َٔ
خَ ٍ٬رٚر ٙباىبرا ٌ ايوت٬

 ٚةٖ:ٞ

املزحل٘ األّلـ :ٙمزحل٘ املكدمات:
ٜٚةةدرط اي ايةةب فٗٝةةا نُتُب ةا َعٓٝةةَ ١كدَةة ١إفب ايعً ة ّٛايعةةرعٚ ١ٝتصةةُ ٖ ٢ة ٙ
ايعً ّٛبايعً ّٛاٯي ١ٝأَ ٟكدَات :ٖٞٚ
 -1عًِ ايٓحة :ٛنتةاش اٯةرَٝٚة٫ ١بةٔ آةةرٚ ّٚق ةر ايٓةدٚ ٣اىبغةا ٫بةٔ
ٖعاّ ٚظرلُ ا٭يف٫ ١ٝبٔ ايٓاظِ.
 -2عًِ ايؽرف :نتاش ظ ا ايعرف ًب فٔ ايؽرف يًحُ.ٟٚ٬
 -3عًِ اىبٓ ل :نتاش اىبٓ ل يًعٝو ضبُد رـا اىبعفر  ٚاظ ١ٝاىب ٬عبد ا هل
ٚايعُص ١ٝيعً ٞايهات,ي.
 -4عًِ اىبعاْٚ ٞايبٝإ :نتاش طبتؽر اىبعاْٚ ٞايبٝإ ٚاىب  ٍٛيًتفتازاْ.)1(ٞ

املزحل٘ الجاىٔ٘ :مزحل٘ الضطْح:
ٜتكٝةد اي ايةب ٚا٭شةتا ًب ٖة  ٙاىبر ًة ١بدراشةَ ١تةة ٕٛنتةب َعٓٝةً ١ب ايفكةة٘
ٚأؼ ٍٛايفك٘ ت ًٖ٘٪إفب ا٫غبراط يًُر ً ١ايوايوَ ٖٞٚ ١ر ً ١ايبحث اشبارإ.
 -1عًةةِ ايفكةة٘ :نتةةاش ايتبؽةةر ٠يًعَ٬ةة ١اسبًةةٚ ٞايعةةرا٥ع يًُحكةةل اسبًةةٞ
ٚايًُع ١ايدَعك ١ٝيًعٗٝد ا٭ٚ ٍٚاىبهاشب يًعٝو ا٭ْؽار.ٟ
 -2عًِ أؼ ٍٛايفك٘ :نتاش أؼ ٍٛايفك٘ يًعٝو اىبعفر رةِ ايرشةا ٌ٥يًعةٝو
 .1راةع نتابٓاَ :عرٚع اىبدرش ١اىبٗد ١ٜىبر ً ١اىبكدَات ,ؿ.9
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ا٭ْؽارٚ ٟايهفا ١ٜيًعٝو اٯخْٛد اشبراشاْ.ٞ

املزحل٘ الجالج٘ :مزحل٘ البخح اخلارج:
ؼبفر اي ايب ًب ٖ  ٙاىبر ًَ ١ع نا َع لس ٙضباـرات أعاظِ ايفكٗا٤
ٚاجملتٗد ٜٔيبحو ٞعًِ ايفك٘ ٚعًِ أؼ ٍٛايفك٘ َٔ ش ٕٚايتكٝٝد بهتاش َعـب,
ٚإلبا اجملتٗد ًٜك ٞايدرط بٓح ٛاااـرٜٚ ٠عرل اىبصأيٜٚ ١عرق ٭قٛاٍ ايعًُا٤
ايصابكـب ٚاىبعاؼرَ ٜٔع عرق أشيتِٗ َٓٚاقعتٗا رِ ٜبـب رأٚ ٜ٘شيٚ ,ً٘ٝبعدَا
ؼبض اي ايب ٜٚأْْضُ ًب ْفص٘ بأّْ٘ قد

ؽٌ عًًَ ٢ه ١ا٫ةتٗاش ٚا٫شتٓباط

ؽبرإ َٔ َر ً ١ايتكًٝد إفب َر ً ١ا٫ةتٗاشٜٚ ,عٗد أشات ت٘ اجملتٗد ٕٚيُ٘
با٫ةتٗاش ٚمبٓح ْ٘ٛإةاز ٠ا٫ةتٗاش.

()1

أىْاع املصيفات الفكَٔ٘:
َ -1ا نبعي فْ ٘ٝؽٛؿ بأيفاظٗا حب ف أشاْٝدٖا َرتب ١عً ٢أبٛاش ايفك٘
َوٌ نتاش اىبكٓع ٚاهلدا ١ٜيًعٝو ايؽدٚمٚ ,اىبكٓع ١يًعٝو اىبفٝد ٚايٓٗا ١ٜيًعٝو
اي ٛشٚ ,ٞنإ بعض ايفكٗا ٤إ ا أعٛزتِٗ ايٓؽٛؿ رةعٛا إيٗٝا.
َ -2ا نبعي فْ ٘ٝؽٛؿ َٔ لس ايتساّ بأيفاظٗا َع إشكاط أشاْٝدٖا َرتبة١
عً ٢أبٛاش ايفك٘ َوٌ اىبراشِ ٭بٜ ٞعًٚ ٢ايٛش ١ًٝيًعٝو اي ٛشٚ ٞايهاًب ٭بٞ
ايؽت٬لِ.
َ -3ةةا نبعةةةي فٝةة٘ ايكٛاعةةةد ايعةةرع ١ٝنايكٛاعةةةد ٚايفٛا٥ةةد يًعةةةٗٝد ا٭ٍٚ
ٚايكٛاعةةد ايصةةت ١ععةةر ٠زبةةدْا ايعةةٝو ةعفةةر ناظةةف ايغ ةةاٚ ,٤ايكٛاعةةد ايفكٗٝةة١
 .1يُٓٝعر :باش َد ١ٜٓعًِ ايفك٘ ,ؿ.402
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عبار ٠عٔ اسبهِ ايهً ٞايفكٗ ٞاىبٓدرة ١ذبتة٘ فةرٚع طبتًفةَ ١وةٌ (نةٌ ظة ٤ٞيةو
()2

طاٖر ت ٢تعًةِ أْة٘ قة ر)(ً )1ب بةاش اي ٗةارٚ ,٠قاعةد ٫( ٠ـةرر  ٫ٚـةرار)
(ٚايٝكـب ٜ ٫س ٍٚبايعو)(.)3

َ -4ا اظتًُي عًَ ٢صا ٌ٥اشب٬ف بـب اإلَاَٝةٚ ١أٖةٌ ايصةٓٚ ١إقاَة ١اسبجة١
عًةة ٢اىبختةةار َةةٔ ا٭قةةٛاٍ نهتةةاش اشبةة٬ف يًعةةٝو اي ٛشةةٚ ,ٞت ة نر ٠ايفكٗةةا٤
يًع ١َ٬اسبًٚ .ٞقد ظاع ًب زَآْا ٖة ا بةايتعبس بعًةِ ايفكة٘ اىبكةارٕ ٜٚةراش بة٘ ٖةٛ
ايعًِ باٯرا ٤اىبختًفً ١ب هِ اىبصةأي ١ايعةرعٚ ١ٝشيٝةٌ نةٌ رأ ٟفٝة٘ ٚبٝةإ اسبةل
()4

َٓٗا بايربٖإٚ ,عٓد اىبتكدَـب ٜعرب ٕٚعٓ٘ بعًِ اشب٬ف أ ٚاشب٬فٝات.

َ -5ةةا اظةةتًُي عًةةَ ٢صةةا ٌ٥اشبةة٬ف بةةـب عًُةةا ٤اإلَاَٝةة ١نهتةةاش طبتًةةف
ايعٝع ١يًع ١َ٬اسبًَٚ ٞفتال ايهراًَ ١ب ظرل قٛاعد ايع ١َ٬يًصةٝد ضبُةد ةةٛاش
ايعاًَ.ٞ
َ -6ا ٜعرل ف ٘ٝاىبصةا ٌ٥ايفكٗٝةٜٚ ١ة نر آرا ٤ايفكٗةاَ ٤ةع أشيةتِٗ رةِ ٜةبـب َةا
ؽبتار ٜٚ ٙنر رأَ ٜ٘ع ايدي ٌٝنهتاش اىبصتٓد يًٓراق.ٞ
َ -7ا أيف ًب اىبصا ٌ٥ايفكٗ ١ٝاييت اْفرشت اإلَاًَ ١ٝب هُٗةا عُّةٔ لسٖةِ
ٚتصُ ٢باْ٫فراشات نهتاش اْ٫تؽار يًصٝد اىبرتفٚ ٢نتاش ا٭ع ّ٬يًُفٝد فإْ٘
نر فَ ٘ٝا اتفكي عًُةا ٤اإلَاَٝة ١عًٝة٘ َةٔ ا٭ هةاّ ٚخةايفتِٗ فٝة٘ عًُةا ٤أٖةٌ
 .1نر ٣ايعٝعً ١ب أ هاّ ايعرٜع ,١ايعٗٝد ا٭,ٍٚإ ,1ؿ.106
 .2ايكٛاعد ايصت ١ععر ,ناظف ايغ ا ,٤ؿ.61
َٓ .3تٗ ٢اىب ًب ,ايع ١َ٬اسبً,ٞإ ,1ؿ.294
 .4يُٓٝعر :باش َد ١ٜٓعًِ ايفك٘ ,ؿ.85
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ايصٓ.١
ٕ نتةةب فكٗٝةةَ ١عٓٝةة ١أ ٚايتعًٝةةل عًٗٝةةا
َ -8ةةا اظةةتًُي عًةة ٢ايعةةرٚل يةُُ ُت ةِ ٛ
نعةةرٚل ظةةرا٥ع اإلشةة ّ٬يًُحكةةل اسبًةةَ ٞوةةٌ ةةةٛاٖر ايهةةً ّ٬ب ظةةرل ظةةرا٥ع
اإلش ّ٬يًعٝو ضبُد صٔ ايٓجفٚ .ٞايتعايٝل ايهوس ٠عً ٢ايعر ٠ٚايٛرك ٢يًصةٝد
ناظِ ايٝسش ٟأ ٚظرٚل اىبهاشب ٚايتعايٝل عًٗٝا ٖٚ .ا ايٓٛع قد نوةر ًب ا٭زَٓة١
اىبتأخر.٠
 -9ايرش ةا ٌ٥ايعًُٝةة ١ايةةيت دبُةةع فتةةا ٟٚاجملتٗةةد صةةب أبةةٛاش ايفكةة٘ يعُةةٌ
اىبكًدٜٔ
ي٘ نةايعر ٠ٚايةٛرك ٢يًصةٝد نةاظِ ايٝةسشٚ ,ٟشةف ١ٓٝايٓجةا ٠يًعةٝو أهبةد ناظةف
ايغ اَٗٓٚ ,٤اإ ايؽاسبـب يًصٝد ضبصٔ اسبه.ِٝ
َ -10ا ٜبحث ف ٘ٝعٔ اىبصا ٌ٥ايفكٗٝةَٚ ١كارْتة٘ بايكةاْ ٕٛاىبةدْ ٞفٗٝةا َٚكةدار
طبايفت٘ َٛٚافكت٘ هلاْ َٔٚ ,افً ١ايك ٍٛإٔ ْ نُر إٔ اىبرةع ١ٝايعًٝةا ًب شرط حبوٗةا
اشبارإ تعرق رأ ٟايكاْ ٕٛايٛـعً ٞب ألًب اىبصا ٌ٥ايفكٗٚ ,١ٝأؼبا شٜدْا ًب
شرشٗا ايفكٗ.ٞ
َ -11ةةا نبعةةي فٝةة٘ اٯٜةةات ايكرآْٝةة ١ايدايةة ١عًةة ٢ا٭ هةةاّ ايعةةرع ١ٝايفرعٝةة١
ٚا٫شتد ٍ٫بٗا ٜٚصةُٖ ٢ة ا ايك صةِ َةٔ ايهتةب بتٜةات ا٭ هةاّ نهتةاش ق٥٬ةد
ايدرر ٭هبد بٔ اتاع ٌٝايٓجف.ٞ
 -12شٚا٥ر اىبعارف ايفكٗ ٖٞٚ :١ٝنتاب ١اىبصا ٌ٥ايفكٗٝة ١عًة ٢نبٝةع اىبة اٖب
اإلشَ ١َٝ٬رتب ١عً ٢اسبرٚف اهلجا ١ٝ٥عً ٢لرار َُعجُاتة ايًغ ١ايعرب ١ٝيٝصةٌٗ
ايعفةةر حبهةةِ اىبصةةأي ١ايفكٗٝةة ١نُٛشةةٛع ١نبةةاٍ عبةةد ايٓاؼةةر ٚاىبٛشةةٛع ١ايفكٗٝةة١
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يٛزار ٠ا٭ٚقاف ايهٜٛت.١ٝ

أصياف الفكَا:ٛ
ا٭ :ٍٚايفكٗةةا ٤ايؽةةحابٖٚ :ٕٛٝةةِ َةةٔ يكةة ٞرشةة ٍٛا هل ٚ آَٓةةٛا بةة٘
٫ٚزَةة ٙٛتةة ٢عرفةةٛا بايفكٗةةاٚ ,٤أَةةا َةةٔ عاؼةةر رشةة ٍٛا هل ٚ مل ًٜكةة٘ فةة٬
ٜصُ ٢ؼحابٝا ت ٢ي ٛنإ فكٗٝا ٚإلبا ٜعترب َٔ ايتابعـب.
ايواُْٜ َٔ :ٞصُت ٕٛبايفكٗا ٤ايتابعٝةٔ َٔ ِٖٚ :يك ٢ايؽحابٚ ١أخ َةِٓٗ
ٚعؽرِٖ َتداخٌ ًب عؽر ايؽحاب.١
ايوايثُٜ َٔ :صُت ٕٛبايفكٗا ٤ا٭رأٜتٝٝةَٔ :فرش ٠أرأٜيت ْصةب ١إفب أرأٜةي,
ٖٚةةِ ايفكٗةةا ٤اية ٜ ٜٔبحوةةً ٕٛب َصةةا ٌ٥فرـةةٜ ١ٝصةةتبعد ةةدٚرٗا ٚؼبهُةة ٕٛفٗٝةةا
حبصب رأ ِٜٗفٝكٛية( ٕٛأر أٜةي ية ٛنةإ ا٭َةر نة ا فُةا نةإ اسبهةِ)ٚ ,قةد نوةر
إط٬م ٖ ا ايًفغ عً ٢فكٗا ٤ايعرام َٔ أٌٖ ايرأ.ٟ
ايرابعُٜ َٔ :صُت ٕٛبايفكٗا ٤ايٛاقعٝٝةٔ ِٖٚ :اي ٜ ٜٔكؽر ٕٚايفت ٣ٛعً٢
اىبصةةا ٌ٥ايٛاقعٝةةٖٚ ,١ةة ٞايةةيت اظةةتًُي عًةة ٢نرٖةةا اٯٜةةات ايكرآْٝةة ١أ ٚايصةةٓ١
ايعرٜف.١
اشباَضُٜ َٔ :صُت ٕٛبايفكٗا ٤اىبتكدَٝةٔ ِٖٚ :ايفكٗةا ٤اية  ٜٔنةاْٛا قبةٌ
شكٛط بغداش بٝد اىبغ ٍٛشٖٓ656( ١ة) أعا َا ناْٛا قبٌ َٓتؽف ايكرٕ ايصابع.
ايصاشطُٜ َٔ :صُت ٕٛبايفكٗا ٤اىبتأخر ِٖٚ :ٜٔاية  ٜٔنةاْٛا بعةد شةكٛط
بغداش شٖٓ656( ١ة) ت ٢اي.ّٛٝ
ايصابعُٜ َٔ :صُت ٕٛبايفكٗا ٤اىبعاؼر َٔ ِٖٚ :ٜٔأشرى اىبتهًِ أ ٚاىب٪يف
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زَاْةة٘ ف ةإٕت يةةو اىبةةتهًِ أ ٚاىب٪يةةف ؼبةةل يةة٘ إٔ ٜعبّةةر عةةٔ ايفكٝةة٘ اي ة ً ٟب زَاْةة٘
باىبعاؼر.
ايوأَُٜ َٔ :صُت ٕٛبايفكٗا ٤اىب ًكٝةٔٚ :ايفك ٘ٝاىب ًةل ٖة ٛاية  ٟية٘ ًَهة١
ا٫ةتٗاش ًب نبٝع َصا ٌ٥ايفك٘.
ايتاشعُٜ َٔ :صةُت ٕٛبايفكٗةا ٤اىبتجسٝ٥ةةٔٚ :ايفكٝة٘ اىبتجةسٖ ٨ة ٛاية  ٟية٘
ًَه ١ا٫ةتٗاش ًب بعض َصا ٌ٥ايفك٘ ش ٕٚبعض ٜٚكابً٘ ايفك ٘ٝلس اىبتجةسٚ ٨قةد
ٜعرب عٓ٘ باىب ًل.
در ٝةةٔ ٚا٭خبارٜٝةةةٖٔٚ :ةةِ اي ة ٜٔ
ايعاظةةرَ :ةةٔ ُٜصةةُت ٕٛبايفكٗةةا ٤اىبُح ِّ
ٜعتُةةد ٕٚعًةة ٢ا٭شيةة ١ايٓكًٝةة ١ش ٕٚا٭شيةة ١ايعكًٝةةٜ ٫ٚ ١عتةةرب ٕٚعًةةِ ا٭ؼةةٍٛ
ٜٚكابًِٗ ايفكٗا ٤ا٭ُؼُ ٛةي ّٕٛٝاي ٜ ٟأخ  ٕٚبعًِ أؼ ٍٛايفك٘.
اسباش ٟععرُٜ َٔ :صُت ٕٛبايفكٗا ٤ايصًفٝٝةٖٔٚ :ةِ ايفكٗةا ٤اية  ٟشعةٛا
إفب اىب ٖب ايصًفٚ ٞايرةٛع ًب َعرف ١ا٭ هاّ ايعةرع ١ٝإفب َؽةاشرٖا ا٭ؼةً١ٝ
َٔ ايهتاش ايعسٜس ٚايصٓ ١ايعرٜفٚ ١عبٖٛا  ٚاربٛا ايتكًٝد.
ايوةةاْ ٞععةةرَ :ةةٔ ُٜصةةُت ٕٛبأؼةةحاش ايةةرأٖٚ :ٟةةِ أؼةةحاش ايةةرأٟ
ٚا٫شتحصةةةإ ٖٚةةةِ اية ة ٜ ٜٔبحوةةة ٕٛعةةةٔ عًةةةٌ ا٭ هةةةاّ ايعةةةرعَٓٚ ١ٝاطاتٗةةةا
ٚؼبهُ ٕٛعً ٢طبكٗا ٚمل ؼبجُٛا عٔ ايفت ٣ٛبرأ ِٜٗعٓد فكةد ايةٓؾ ايٛاـةا,
ٚنةةإ أنوةةر فكٗةةا ٤ايعةةرام َةةِٓٗ ٜٚصةةُ ٕٛبأٖةةٌ َدرشةة ١ايةةرأٜٚ ٟكابًةةِٗ أٖةةٌ
ايعةةاٖر ٖٚةةِ ايفكٗةةا ٤اي ة ٜ ٫ ٜٔفتةة ٕٛبةةايرأٚ ٟنةةإ أنوةةر أٖةةٌ اسبجةةاز َةةِٓٗ
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()1

ٜٚصُ ٕٛبأٌٖ َدرش ١اسبدٜث.

املتٌْ الفكَٔ٘:
بدأت تأيٝف اىبت ٕٛايفكًٗ ١ٝب عٗد لٝب ١اإلَاّ

عجل اهلل تعاىل فرجه

يعدّ

ايكدر ٠عً ٢ايٛؼ ٍٛإي ٘ٝبغ ١ٝتهٚ ٜٔٛـع شٜا عاّ يًعٝع ٚ ١يو يتحكل
أَرُٖ ٜٔا:
أ :٫ٚتةةد ٜٔٚأقةةٛاٍ ايفكٗةةاٖٚ :٤ةة ٞتفؽةةا عةةٔ اةتٗةةاش ايفكٝةة٘ ٚعًُٝةة١
ا٫شتٓباطٚ ,قد تهعف عٔ إنباع ًب اىبصأي.١

راْٝا :عٌُ اىبكًدٚ ٜٔفل َا فٗٝا َٔ فتا.٣ٚ
رِ بدأت َر ً ١أخر َٔ ٣ايهتاب ١بعد نتابَ ١صةا ٌ٥ا٫ةتٗةاش ا٭شاشةَ ١ٝةٔ
نتب اسبدٜث ٚعًِ ايرةاٍ ٚنتاب ١نتب ايفتا ٣ٚبهتاب ١ايفك٘ ا٫شتد٫يٚ ٞتكةّٛ
ٖ  ٙاي رٜكً ١ب ا٫شتد ٍ٫عًة ٢أشةاط َةٔ ايتٛشةٌ بايكٛاعةد ,يغٜٛةٚ ١أؼةٛي١ٝ
ٚفكَٗٚ ١ٝا إيٗٝا ًب ايتٛؼٌ إفب ايٓتا٥ط ايفكٗ.١ٝ
نُةا شْٚةةي نتةةب ايفكةة٘ اإلشةة َٞ٬اىبكةارٕ ٖٚةة ٛعةةرق آرا ٤فُكٗةةا٤ة اىبة اٖب
ا٭ُخةةر ٚنتةةب أؼةة ٍٛايفكةة٘ يبٝةةإ ايكٛاعةد ايعاَةة ١يٝصةةتعـب بٗةةا ايفكٝةة٘ ًب عًُٝةة١
ا٫شتٓباط ,يٝصتهٌُ بٗا نٌ ايٛشا ٌ٥ايعًُ ١ٝاىب ًٛبً ١ب صباٍ ا٫ةتٗاش.

ّجُ تزتٔب أبْاب الفكُ:
بدأ ايفكٗا ٤أ ٫ٚبتد ٜٔٚايعباشات ًب َؽٓفاتِٗ ايفكٗ ١ٝ٭ْٗا َٔ ا٭ هاّ
اٯخر ٖٞٚ ١ٜٚأِٖ َٔ ا٭ هاّ ايدْ ١ٜٛٝبدي ٌٝإٕ اىبكؽٛش  هل عست ٚةٌ َٔ
 .1يُٓٝعر :باش َد ١ٜٓعًِ ايفك٘ ,ؿ.89
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ازبٔ ٚاإلْض ايعباش ٠ي٘ .رِ ًب ايعباشات قدَٛا ايؽ ٠٬٭ْٗا أففًٗا ٚأنور
تهرارا َٔ لسٖا َٔ ايعباشاتٚ ,قدَٛا اي ٗار ٠يهْٗٛا ظرطا فٗٝا ٚايعرط
َكدّ عً ٢اىبعرٚط ٚىبا ناْي اي ٗار ٠اىباَ ١ٝ٥كدَ ١عً ٢اي ٗار ٠اي اب ١ٝقدَٛا
ايبحث عٔ اي ٗار ٠اىباٚ ,١ ٝ٥ىبا ناْي اي ٗار ٠اىبا ١ٝ٥ذبؽٌ باىبا ٤اىب ًل قدَٛا
ايبحث عٓ٘ٚ ,قدّ ايفكٗاَ ٤بحث ايٛـً ٤ٛب اي ٗار ٠يعُ ّٛايبً ٣ٛب٘ ٚتهررٙ
ًب نٌ  ّٜٛخب٬ف ايغصٌ ٚايتٚ ُِٝقدَٛا ايغصٌ عً ٢ايت ُِٝ٭ٕ ايتٚ ُِٝاقع
راْ ٟٛي٘ فٜٗ ٫ ٛه ٕٛإ َّ٫بعد تع ّر ٙأ ٚتع ّر ايٛـٚ ,٤ٛقدَٛا يو نً٘ عً٢
إزاي ١ايٓجاشات ٭ْٗا تابع ١يً ٗارً ٠ب اسبهِ ايعرع ٞإ إزاي ١ايٓجاش ٫ ١دبب
إ َّ٫إ ا ٚةبي اي ٗار ٠عٔ اسبد  ,رِ أتٛا بايسنا ٠بعد ايؽ٫ ٠٬ق اْٗا بٗا ًب
ايهتاش ايهرً ِٜب عدَٛ ٠اطٔ  ٚنرٚا اشبُض بعد ايسنا ٠٭ْ٘

ل َاي ٞقد

ةعٌ ًب َكابًٗا يفكرا ٤ايصاشات ٚاإلَاّ ˆ ,رِ نرٚا ايؽ ّٛبعد يو ٭ْ٘
ٜتهرر نٌ شٓ ١نايسنا ٠رِ اسبط ٭ْ٘ ٜ ٫تهرر ٚةٛب٘ ٚإلبا ػبب ًب ايعُر َر٠
ٚا دٚ ٠أخّرٚا ازبٗاش ٭ٕ ٚةٛب٘ لس َٓٛط بايفرش بٌ َٖ ٛرتبَ بازبُاع١
ٚٚي ٞاىبصًُـبٚ ,عً ٖ ٢ا فكض َا شٛاٖا.
رِ رٓٛا باىبعاَ٬ت ٚايعكٛش يتٛقف ْعاّ ايٓٛع اإلْصاْ ٞعًٗٝا ٚتدبس ظة ْ٘ٚ٪بٗةا
رِ رًوٛا باإلٜكاعات ٭ْٗا بايٓصب ١يًُعاَ٬ت نايفرٚع بايٓصب ١يٮؼة ٍٛفةإٕ اي ة٬م
فرع ايٓهال ٚايعتل فرع اىبًو اي ٜ ٟرةع ي٬بتٝاع ٚإ ا ةازت ٖة  ٙا٭قصةاّ ايو٬رة١
بايصبل بايٛـع ف٬بد َٔ إٔ ٪ٜخر ايكصةِ ايرابةع ٖٚة ٛا٭ هةاّ ,٭ْٗةا أَةا َرتب ة١
بةةا٭َٛات نةةايفرا٥ض ٚاىبةةٛت َرتبةةَ ١تةةأخر ٠عةةٔ اسبٝةةا ٠طبعةةا أ ٚأ هةةاّ يًجٓةةا٠

نايدٜات ٚايكؽاؿ ٚاسبدٚشٚ ,ازبٓا ١ٜتٛةب تةأخر اجملةا ـةةعَٓٚ ١سية ١أ ٚإْٗةا
٫زَ ١يًعكٛش ٚاإلٜكاعات َعا نايكفةاٚ ٤ايعةٗاشات ٚاية٬زّ َتةأخر عةٔ اىبًةسّٚ
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طبعا فأخرٚا يو ٚـعا ي ٝابل ايٛـع اي بع.
ٖٓٚةةاى شةةبب آخةةر ًب ٚةةة٘ ترتٝةةب أبةةٛاش ايفكةة٘ إفب أربعةة ١أقصةةاّ أٜفةةا
(ايعباشات ,ايعكٛش ,اإلٜكاعات ,ا٭ هاّ)  ٚنرٚا إٕ ٚة٘ اسبؽر ًب يةو ٖة:ٛ
إٔت اىببحٛ

عٓ٘ ًب ايفك٘ إَا إٔ ٜتعًل با٭َٛر ا٭خر ١ٜٚأ ٟع٬قة ١ايعبةد بربة٘ أٚ

با٭َٛر ايدْٜٛٝة ,١فةإٕ نةإ ا٭ ٍٚفٗة ٛعبةاشاتٚ ,أَةا ايوةاْ ٞفإَةا إٔ ؼبتةاإ إفب
ؼةةٝغ ١عكةةد أ ٫ ٚؼبتةةاإ إفب ؼةةٝغ ١عكةةد ,فغةةس ااتةةاإ إفب ؼةةٝغٖ ١ةة ٛا٭ هةةاّ
نايكؽاؿ ٚايدٜات ٚباق ٞايعكٛبات ٚاىبةسا

ٚا٭طعُةٚ ١ا٭ظةربَٚ ,١ةا ؼبتةاإ

إفب ؼةٝغ ١عكةد فكةةد تهةٖ ٕٛة  ٙايؽةةٝغَ ١ةٔ اي ةرفـب أَ ٚةةٔ طةرف ٚا ةد ,فةةإٕ
ناْي َٔ اي رفـب تصُ ٢ايعكٛش ٜٚدخٌ فٗٝةا اىبعةاَ٬ت نةايبٝع ٚاإلةةارٚ ٠عكةد
()1

ايسٚاإ ٚإٕ ناْي َٔ طرف ٚا د شُُٝي اإلٜكاعات ناي ٬م.

املضاىٔد ّالضيً ّاملصيفات:
اىبصاْٝد ٖٞٚ :نتب فكٗ ١ٝتعتٌُ عً ٢قصِ َٔ أشي ١ايفك٘  ٖٞٚا٭خبار َٔ
لس ْعر إفب ا٭بٛاش نُصٓد أهبد بٔ ٓبٌ.
ايصٓٔ ٚاىبؽٓفاتَ ٖٞٚ :ا ناْي َرتبة ١عًة ٢أبةٛاش ايفكة٘ ًٜٚحةل بةبعض
ا٭بٛاش َٓٗا باش ٜصُ ٢ايٓٛاشر  ٖٛٚاسبةدٜث ايٓةاشر أ ٟيةٝض ية٘ أع َٚعةارق
 ٖٛٚؼحٝا نصٓٔ ايٓصا.ٞ٥

 .1يُٓٝعر :اظ ١ٝظرا٥ع اإلش ,ّ٬ايعٗٝد ايواْ ,ٞؿ.20
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الفصل الجاىٕ
املذاٍب اإلصالمٔ٘
قدَيُ بعض اىبة اٖب اإلشة ١َٝ٬عًة ٢بعةض ًب اي تٝةب َةٔ ٝةث ايهتابة١
بصبب نور ٠أتباع٘ ٚشع ١شا٥رت٘ ٚظٗرت٘ ًب ايعةرامٚ ,عًٝة٘ فٝهة ٕٛأ ٍٚاىبة اٖب
ٖٖ َ ٛب اإلَاَ ;١ٝ٭ْ٘ ا٭نور اْتعارا َكارَْ ١ةع اىبة اٖب اإلشة ١َٝ٬ا٭خةر ًب
ايعرام.

أّالً :مذٍب اإلمامٔ٘
ت ٞبٗ ا ا٫شِ ْصب ١يإلَاّ أَس اىبَٓ٪ـب عًة ٞبةٔ أبة ٞطايةب ˆ باعتبةار
إٔت ٖ ا اىب ٖب  ٜنس عً ٢ايك ٍِٛبإَاَتة٘ة ˆ بعد رش ٍٛا هل  ب ٬فؽٌ.
ٜٚصُ ٢أٜفا قب ٖب أٌٖ ايبٝي; ٭ٕ أٌٖ ايبٝةي اىبكؽةٛشةً ٜٔب آٜة ١ايةت ٗس
ًَّٓاريِّّ]( )1عٓةد عًُةا٤
َزجِطَأّٔيِلََِّّٖبَِّ ْ ًَُِّّّْٓٔزَكّٕ ِ ت ّٖ
[إاَّنَا ُِزاُِِ ََِّّلٌَُُّْذِيْ َ َهُِّٕ ِ ِّ ّْ
ايتفصس ِٖ ايٓ,ي ٚ عًٚ ٞفاطُٚ ١اسبصٔ ٚاسبصـب .Š

()2

 .1شٛر ٠ا٭ ساش َٔ ,اٯ.33 ١ٜ

 . 2بعٗاش ٠أّ اىبَٓ٪ـب عا٥ع ١إٔ أٌٖ ايبٝي ٖةِ عًةٚ ٞفاطُةٚ ١اسبصةٔ ٚاسبصةـب  .Šراةةع:
نتاش َصًِ ,باش ففا ٌ٥أٌٖ ايبٝي  ,Šإ ,7ؿ.130
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ٚأتبةةاع َةة ٖب أٖةةٌ ايبٝةةي ٜ Šتُصةةه ٕٛبٗةة ٤٫٪اشبُصةةٝ ١ةةث ٜتبعةةٕٛ

أقٛاهلِ ٚأفعاهلِ ٚتكارٜرِٖ.
ٜٚصةةُ ٖ ٢ة ا اىب ة ٖب أٜفةةا قب ة ٖب ايتعةةٝع ٭ٕ َعتٓكٝةة٘ قةةد ظةةاٜعٛا عًةةٞ
 ٚرٜتةة٘ ٚتةةابعٜٚ ِٖٛصةةُ ٕٛبايعةةٝع ١٭ٕ ايعةةٝعٖ ١ةةِ ايفرقةة ١اىبٛايٝةة ١يعًةةˆ ٞ
 ٚرٜت٘ َٚفرشٖا ظٝع.ٞ
ٜٚصُ ٢قب ٖب ازبعفرْ ١ٜصب ١إفب اإلَاّ ةعفر بةٔ ضبُةد اىبعةرٚف بايؽةاشم
ˆ بصةةةبب اْتعةةةار اىبة ة ٖب ًب عؽةةةرٚ ٙازشٖةةةارٚ ٙنوةةةر ٠أتباعةةة٘ ٚ٭ٕ اإلَةةةاّ
ايؽاشم ˆ نإ ًب أٚاخر ايدٚي ١ا٭َٚ ١ٜٛأٚا٥ةٌ ايدٚية ١ايعباشة ١ٝايةسَٔ اية ٟ
اْتكًي ب٘ اشب٬ف َٔ ١ا٭َٜٛـب إفب ايعباشٝـب يبةا أتةال يإلَةاّ ايؽةاشم ˆ بصةَ
ا٭ هاّ ايعرعْٚ ١ٝعر اىبعارف اإلهلٚ ١ٝا٭خ٬م اإلش.١َٝ٬
ٜٚصُ ٢باىب ٖب ا٫را ععر ٚ ٟيو ي ٖاش أتباع٘ إفب إٔ ا٭ ١ُ٥أرا ععر
َٔ قرٜغ ٚا دا بعد ٚا د بعد رش ٍٛا هل .)1( 

الهتب املعتندٗ عيد اإلمامٔ٘:
إٕ نتب أؼ ٍٛاىب ٖب اىبعترب ٖٞ ٠أربعُا ١٥نتةاش تٝةي ًب أيصةٓ ١ايفكٗةا٤
با٭ؼ ٍٛا٭ربعُا ١٥إ إٕ أؼحاش ٖة  ٙا٭ؼة ٍٛنةاْٛا ٜهتبة ٕٛنًُةا ٜصةُعٕٛ
َٔ أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝي  Šحبصب ايسَإ  ٫حبصةب أبةٛاش ايفكة٘ٚ .قةد ناْةي ٖةٞ
ا٭شةةاط ٚاىبرةةةع يتةةد ٜٔٚايهتةةب ا٭ربعةة ١اىبعتُةةد ٠عٓةةد اإلَاَٝةةٚ ١ايةةيت نةةإ
تدٜٗٓٚا صب أبٛاش ايفك٘ (.)2
 .1يُٓٝعر :إع ّ٬ايٛر ٣بأع ّ٬اهلد ,٣اي ربشة ,ٞإ ,2ؿ ,161نٓةس ايعُةاٍ ,اىبتكة ٞاهلٓةد,ٟ
إ ,12ؿ.34
 .2راةع :ا٭ؼ ٍٛا٭ربعُا ,١٥ناظف ايغ ا ,٤ؿ.38
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أ :٫ٚنتاش ايهاًب ٖٛٚ :يًعٝو أب ٞةعفر ضبُد ايهًٝا (تٖ329:ة) ٖٛٚ
ؼبت ٟٛعً ٢أ اشٜث ا٭ؼٚ ٍٛايفرٚع.
راْٝا :نتاش َٔ  ٫ؼبفر ٙايفك ٖٛٚ :٘ٝيًفك ٘ٝايعةٝو أبة ٞةعفةر ضبُةد بةٔ
عً ٞايكُ ٞاىبعرٚف بايؽدٚم (تٖ381:ة).
رايوا ٚرابعا :نتاش ايتٗ ٜب ٚنتاش ا٫شتبؽارُٖٚ :ا يًعٝو أب ٞةعفر
ضبُد بٔ اسبصٔ اي ٛش( ٞتٖ460:ة).
ٚنبٝع ٖ  ٙايهتب َ بٛع ١ب بعات َتعدشٚ ٠هلا ظرٚل َ بٛع.١
ٚشا ٌ٥ايعٝع :١رِ ةا ٤ضبُد بٔ اسبصةٔ اسبةر ايعةاًَ( ٞتٖ1104:ةة) فجُةع
رٚاٜةةات ٖة  ٙايهتةةب ا٭ربعةةَ ١ةةع زٜةةاشَ ٠ةةٔ نتةةب أُخةةر ناْةةي َٛـةةع اعتُةةاشٙ
ٚرتبٗا صب أبٛاش ايفك٘ ٚتةاٚ( ٙشةا ٌ٥ايعةٝع ١يتحؽةَ ٌٝصةا ٌ٥ايعةرٜع.)١
رِ ةا ٤ايعٝو ضبُد صـب ايٓٛر( ٟتٖ1320:ة) فاشتدرى عًة ٢نتةاش ايٛشةاٌ٥
اىب نٛر َا فات ؼا ب٘ ٚتاَ( ٙصتدرى ٚشا ٌ٥ايعٝع.)١

الفتْ ٚعيد اإلمامٔ٘:
إٕ ايفتةة ٣ٛبةةاسبهِ ايعةةرع ٞقةةد ت ةةٛر بٝاْٗةةا عٓةةد ايعةةٝع ١اإلَاَٝةة ١ا٫رةةا
ععر ,١ٜفكد نإ أؼحاش أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝي ٜ Šفت ٕٛايٓاط بٓكٌ ْفض اسبةدٜث
يًُصتفيت َوٌ زرار ٠بٔ أعـب ْٜٛٚض بةٔ عبةد ايةرهبٔ ٚضبُةد بةٔ َصةًِ ٚأبةٞ
بؽةةس ,رةةِ ت ةةٛرت ايفتةة ٣ٛعٓةةدِٖ فأخة ٚا ٜفتةة ٕٛبةةٓؾ ايرٚاٜةةَ ١ةةٔ ش ٕٚنةةر
ايصٓدٚ ,نإ ا٫ةتٗاش يبٓٛعا ًب زَٔ أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝي  Šف ٬اةتٗاش ًب َعةرِق
ايّٓؾ.
ٚىبا ٚقعي ايغٝب ١ايهرب ٣يإلَاّ اىبٗد ٟاسبج ١بٔ اسبصٔ ايعصةهر ˆ ٟشةٓ١
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(ٖ329ةةة) بٛفةةا ٠ايصةةفس ايرابةةع يإلَةةاّ اسبجةةٖٚ ١ةة ٛعًةة ٞبةةٔ ضبُةةد ايصةةُر,ٟ
اعبؽرت َعرفة ١ايعةٝع ١يًحهةِ ايعةرعً ٞب اسبةٛاش

ٚايٛقةا٥ع بفتة ٣ٛفكٗةاِٗ٥

بأَر اإلَةاّ اسبجة ١عجل اهلل تعاىل فرجه هلةِ بة يو عًةٜ ٢ةد ايصةفس ايرابةعٚ( :أَةا
اسبٛاش

ايٛاقع ١فارةةعُٛا فٗٝا إفب رٚا ٠دٜوٓا فةإِْٗ جةيت عًةٝهِ ٚأْةا

جةة ١ا هل عًةةٝهِ)( .)1فا تةةاإ ايفكٗةةا ٤إفب إعُةةاٍ اةتٗةةاشِٖ ًب َعرفةة ١أ هةةاّ
اىبصا ٌ٥اييت تعرق برشٖا ٭ؼٛهلا اىبٛةٛشً ٠ب ايهتاش ايعسٜةس ٚايصةٓ ١ايعةرٜف١
َٚا تكتف ٘ٝايكٛاعد ايعرعٚ ١ٝاىبٛاز ٜٔايعكًٚ ١ٝتعةخٝؾ َةا قةاّ إنبةاع ايعةٝع١
عً ٘ٝإفب لس يو يبا ٜكتف ٘ٝا٫ةتٗاش ٜٚت ًب٘ ا٫شتٓباط.

عكٔدٗ اإلمامٔ٘ يف عله أٜن٘ أٍل البٔت :Š
إٕ عًِ أُ٥ة ١أٖةٌ ايبٝةي  Šبا٭ هةاّ ايعةرع ١ٝيةٝض َةٔ طرٜةل ا٫ةتٗةاش
نصةةا٥ر اجملتٗةةدٚ ٜٔإلبةةا ٖةةَ ٛةةٔ طرٜةةل إٜةةداع ايةةٓ,ي  يٮ هةةاّ عٓةةدِٖ ٖٚةةِ
َعؽ َٔ َٕٛٛاشب أ ًب بٝإ ا٭ هاّ.
ٚايدي ٌٝعً ٢يو اِْٗ َع لسار ٠عًُِٗ ٚنوةر ٠بٝةاِْٗ يًعًةٚ ّٛـةخاََ ١ةا
أٚرر َٔ ٙٛا٭ اشٜث ٚا٭خبار مل دبةد ًب نتةب اي اةةِ ٚايتةارٜو اىبعتةرب ٠عٓةد
ظرل ٚترنب ١ةاٍ أ ةدِٖ إٔ ٜة نر أْة٘ تتًُة عًة ٢أ ةد َةٔ ايفكٗةا ٤أ ٚر٣ٚ
عٔ أ د َٔ ايرٚا ٖٛٚ ,٠أشٍ شي ٌٝعًة ٢إٔ عًُٗةِ قةد ؽةٌ هلةِ َةٔ رشةٍٛ
ا هل.

الشعام٘ الدٓئ٘ عيد اإلمامٔ٘:
إٕ ايسعاَ ١ايد- ١ٜٝٓاىبرةع -١ٝعٓد اإلَاَ ١ٝناْي هلةِ بعةد ايغٝبة ١ايؽةغر,٣
 .1ايغٝب ,١اي ٛش ,ٞؿ.291
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فإْٗا قبٌ يو مل تهٔ إ َّ٫إلَاّ ايعؽر أ ٚايصفرا ٤بـب اإلَاّ ٚبـب اشبًةلٚ ,أٍٚ
َٔ تؽد ٣يًسعاَ ١ايدً ١ٜٝٓب عؽر ايغٝب ١ايهةربٖ ٣ة ٛضبُةد بةٔ اهبةد اىبعةرٚف
ابٔ ةٓٝد ا٫شةهاًب (تٖ381:ةة) ؼةا ب نتةاش تٗة ٜب ايعةٝع ,١رةِ َةٔ بعةدٙ
ايعٝو ضبُد اىبفٝد (تٖ413:ة) ٚنتاب٘ اىبكٓعٚ ,١نإ َةدارا يًدراشة ١بةـب ايفكٗةا٤
 ٖٛٚاي  ٟعًل عً ٘ٝايعٝو اي ٛشٚ ٞت ٢تعًٝك٘ عً ٘ٝبايتٗ ٜب ,رِ َةٔ بعةدٙ
عًِ اهلد ٣اىبرتف( ٢تٖ436:ةة) ,رةِ َةٔ بعةد ٙايعةٝو اي ٛشة( ٞتٖ460:ةة),
ٖٚه ا َرةع بعد َرةع ٚزع ِٝبعد زع.ِٝ

طزٓك٘ اإلمامٔ٘ يف معزف٘ أحهاو الغزٓع٘ يف عصز الػٔب٘ الهرب:ٚ
إٕ اإلَاَ ١ٝا٫را ععر ١ٜعٓد عدّ ايتُهٔ َٔ ايرةٛع إفب أُ٥ة ١أٖةٌ ايبٝةي
ٜ Šرةعةةً ٕٛب َعرفةة ١اسبهةةِ ايعةةرع ٞيٮشيةة ١ا٭ربعةةٖٚ ١ةة ٞايهتةةاش ايعسٜةةس
ٚايصٓ ١ايعرٜفٚ ١اإلنباع ٚايعكٌٚ ,تصُ ٢با٭ؼ ;ٍٛ٭ٕ ا٭ؼٌ َا ابتٓة ٢عًٝة٘
لس ٙ ٖٚ ,ٙا٭ربعٜ ١بتا عًٗٝا َعرف ١اسبهِ ايعرع.ٞ
ٚايرةةةٛع إفب ٖ ة  ٙا٭ؼةة ٍٛباي تٝةةب ,فةةأٜ ٫ٚرةعةة ٕٛإفب ايكةةرإٓ ايهةةر,ِٜ
ٚعٓةد عةدّ َعرفة ١اسبهةةِ ايعةرعَٓ ٞة٘ ٜرةعة ٕٛإفب ايصةةٓ ١اىبرٜٚة ١عةٔ ايرشةةٍٛ
ا٭ععةةِ  أ ٚعةةٔ أُ٥ةة ١أٖةةٌ ايبٝةةي  Šبصةةٓد َعتةةرب عٓةةدِٖٚ ,رةةةٛعِٗ إفب
ايهتةةاش اجملٝةةد أ ٚايصةةٓ ١ايعةةرٜف ١إلبةةا ٖةة ٛبايعُةةٌ بٓؽٛؼةةٗا أ ٚظٛاٖرٖةةا٫ٚ ,
ٜأخةة  ٕٚبايرٚاٜةةات ٚا٭ اشٜةةث يةة ٛخايفةةي ايهتةةاش اجملٝةةد نُةةا ٜ ٫أخةة ٕٚ
برٚاٜات أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝي  Šي ٛخايفي شٓ ١ايرش  ٍٛايوابتة ١عٓةدِٖٚ ,عٓةد
فكةةةد يةةةو نًةةة٘ ٜرةعةةة ٕٛيًعكةةةٌ اسبةةةانِ بةةةايربا ٠٤أ ٚا ٫تٝةةةاط أ ٚايتخةةةٝس أٚ
ا٫شتؽحاش عٓد َٔ اعتربٖا َٔ بةاش ايعكةٌٚ ,إ َّ٫فُةٔ اعتربٖةا َةٔ بةاش قٝةاّ
ايهتاش اجملٝد ٚايصٓ ١ايعرٜف ١عًٗٝا ٜه ٕٛرةٛع٘ إيٗٝا َٔ باش ايرةٛع يًهتةاش
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ٚايصٓٚ .١أَا رةٛعِٗ يإلنبةاع فةإٕ نةإ َةٔ بةاش اسبةدط يةرأ ٟاىبعؽةَ ّٛةٔ
ا٫تفام فٗ َٔ ٛباش ايرةٛع يًعكٌٚ ,إٕ نةإ َةٔ بةاش إ ةراز شخة ٍٛاىبعؽةّٛ
ًب نبً ١اجملُعـب فٗ َٔ ٛباش ايرةٛع يًهتاش ٚايصٓ.١

عدو عنل اإلمامٔ٘ بالكٔاظ:
 ٫تعٌُ اإلَاَ ١ٝايعٝع ١بايكٝاط ٫ٚ ,تعتةربَ ٙةٔ ا٭شية ;١٭ْٗةِ ٜعتكةد ٕٚإٔ
 ٫إٕ قصِ َٔ أ هاَ٘ قةد أٚشعة٘ ايرشة ٍٛعٓةد
ايد ٜٔقد نٌُ أٜاّ ايرش  ٍٛإ َّ
أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝي  , Šإَا يعدّ ا٫بت ٤٬بايٛقةا٥ع ااهَٛة ١بة٘ ًب يةو ايعؽةر أٚ
يعدّ اىبؽًحً ١ب إظٗارٖا ًب يو ايٛقي.
ٚبًةةغ إْهةةار أُ٥ةة ١أٖةةٌ ايبٝةةي  Šايعُةةٌ بايكٝةةاط ٚعةةدّ ا٭خة بةةايرأ ٟإٔ

ٜك ٍٛاإلَاّ ايؽاشم ˆ ٭بإ بٔ تغًةب (تٖ141:ةة)( :ايصةّٓ ١إ ا قٝصةي ضبةل
ايد.)1( )ٜٔ

ثاىٔاً :مذٍب احليفٔ٘
 ِٖٚاي ٜ ٜٔعًُ ٕٛقب ٖب اإلَاّ أبٝٓ ٞف ١ايٓعُةإ بةٔ رابةي بةٔ زٚطةٞ
بٔ َا ٙاىبتٛف ٢شٖٓ150( ١ة)ٚ ,قد ر ٣ٚعٓ٘ تَ ٙ َٝ٬صاْٝد عدٜدٚ ,٠٭بةٝٓ ٞفة١
نتاشم أتا ٙبايفك٘ ا٭نرب  ٖٛٚرشاي ١ؼغسً ٠ب ايعكا٥د.
ٚنإ أنور تًكٝة٘ يعًةِ ايفكة٘ َةٔ ظةٝخ٘ هبةاش بةٔ شةًُٝإ (تٖ120:ةة) ٚقةد
قفةة ٢ارٓةةتـب ٚوبصةةـب شةةَٓ ١ةةٔ عُةةرً ٙب ايعؽةةر ا٭َةةٚ ٟٛايبةةاقً ٞب ايعؽةةر
ايعباشٚ ,ٞىبا أشض اىبٓؽٛر بغداش نإ أبٝٓ ٛفَ ١ةٔ ايعًُةا ٤اية  ٜٔاشةتكدَِٗ
 .1ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,1ؿ.57
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()1

إيٗٝا.

ٚقد تتًُ عً ٢اإلَاّ ةعفر ايؽاشم ˆ ٚعً ٢أب ٘ٝاإلَاّ ضبُةد ايبةاقر ˆ
ٚعً ٢زٜد بٔ عً ٞأخ ٞايباقرٚ ,قد أنور تًُ ٝا ُٙأبةٜٛ ٛشةف ٚضبُةد بةٔ اسبصةٔ
ايعٝباْ َٔ ٞايرٚا ١ٜعٔ اإلَاّ ايؽاشم ˆ ًب َصٓدُٜٗا ٭بٝٓ ٞف.١

()2

اصتيباط األحهاو عيد أبٕ حئف٘:
أخ أبٝٓ ٛف ١بايهتاش اجملٝد عٓد اشتٓباط ا٭ هاّ ايعرع ١ٝفإ مل ػبةد فٝة٘
أخ بصٓ ١ايرش  ٍٛاىبتٛاتر ٠أَ ٚا اتفل عًُا ٤ا٭َؽار عًة ٢ايعُةٌ بٗةا أَ ٚةا
رٚاٖا ؼحاب ٞأَاّ نبةع َةِٓٗ ٚمل ؽبةايف فٗٝةا أ ةد ,فةإ ا مل ػبةد يةو أخة
بإنباع ايؽةحاب ,١فةإ ا مل ػبةد يةو اةتٗةد ٚعُةٌ بايكٝةاط فةإ ا قةبا ايكٝةاط
عُةةٌ با٫شتحصةةإٚ ,نةةإ تعةةدشً ٙب عةةدّ ايعُةةٌ بايصةةٓ ١شةةببا ًب نوةةر ٠أخ ة ٙ
()3

بايكٝاط ٚا٫شتحصإ ٚا٫ةتٗاش ٚايرأ.ٟ

تالمذٗ أبٕ حئف٘ األربع٘:
اْتعر َ ٖب أبٝٓ ٞف ١بٛاش  ١ت ٙ َٝ٬ا٭ربع:١
 -1اإلَةةاّ أبةةٜٛ ٛشةةف (تٖ182:ةةة) ٚقةةد قًةةدٖ ٙةةار ٕٚايرظةةٝد ايكفةةاٚ ٤يةة٘
رشايً ١ب اشبراإ نتبٗا يًرظٝد.
 -2اإلَاّ زفر بٔ اهل  ٌٜايهًٛب.
 .1يُٓٝعر :فٗرشةي ابةٔ ايٓةد ,ِٜؿٚ ,255فٝةات ا٭عٝةإ ,ابةٔ خًهةإ ,إ ,5ؿ ,405أشٚار
عًِ ايفك٘ ٚأطٛار ,ٙناظف ايغ ا ,٤ؿ.141
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ.142
 .3اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ.142
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 -3اإلَاّ ضبُد بٔ اسبصٔ ايعةٝباْٜٚ ٞرةةع إيٝة٘ ايففةٌ ًب تةد ٜٔٚاىبة ٖب
اسبٓف.ٞ
 -4اسبصٔ بٔ زٜاش ايً٪ي ٟ٪ايهًٛب.
ٚنةةإ ٖةة ٤٫٪ا٭ربعةةْ ١صةةبتِٗ ٭بةةٝٓ ٞفةةْ ١صةةب ١ايتَٝ٬ة ٭شةةتا ِٖ ْ ٫صةةب١
()1

اىبكًد ٜٔإفب َرةعِٗ ٫شتك٬هلِ قبا ب٘ ٜفتٚ ٕٛقد ؽبايفً ْ٘ٛب ايفت.٣ٛ

ثالجاً :مذٍب الغافعٔ٘
 ِٖٚأتباع أب ٞعبد ا هل ضبُد بٔ إشرٜض بٔ ايعباط بٔ عوُإ بٔ ظةافع ٚقةد
أْٗ ٢بعفِٗ ْصب٘ يً ُُ ًَّةب بٔ عبد َٓاف أخٖ ٞاظِ ةةد ايةٓ,يٚ ,قٝةٌ إٔ ةةدٙ
ظافةعا نإ َٛفب ٭ب ٞهلةب بةٔ عبةد اىب ًةبٚ ,يةد بغةس ٠شةٖٓ150( ١ةة) ٚتةًٛب ًب
َؽر شٖٓ204( ١ة).
بعد شٓتـب َٔ َ٬ٝش ٙهبًت٘ أَ٘ إفب َٛطٔ آبا ٘٥قبهٚ ١تتًُ ٖٓايو رِ ر ٌ
إفب اىبد ١ٜٓاىبٓٛرٚ ٠تتًُ عًَ ٢ايو ؼا ب اىبٛطأ ٚعًة ٢ابةراٖ ِٝبةٔ ضبُةد بةٔ
ؼب ٢ٝاىبدْ ٞتًُ ٝاإلَاّ ايؽاشم ˆ ٚأنور ايعافع َٔ ٞايرٚا ١ٜعٓة٘ .رةِ ٖةب
إفب ايةةٚ ُٔٝقةةد بًةةغ شةةٔ ايةةو٬رـب يًعُةةٌٚ ,اتٗةةِ ٖٓايةةو بايتعةةٝع فةةأَر ٖةةارٕٚ
ايرظٝد حبًُ٘ إي ٘ٝشةٖٓ 184 ١ةة ٚةة ٤ٞبة٘ يًرظةٝد ٖٚة ٛقبدٜٓة ١ايرقةٚ ١بعةد ا أَةر
بإط٬م شرا ٘ ٚاتؽٌ قبحُد بٔ اسبصٔ ايعٝباْ ٞتًُ ٝأبٝٓ ٞف ١رةِ رةةع إفب
َه ١اىبهرَ ١رِ عاش يًعرام َر ٠راْ ١ٝزَٔ خ٬ف ١ا٭َـب رِ عاش يًحجةاز رةِ قةدّ
()2

ايعرام َر ٠رايو َ٘ٓٚ ١شار إفب َؽر ْٚسٍ ايفص اط ٚمل ٜسٍ بٗا تَ ٢ات.
 .1أشٚار عًِ ايفك٘ ٚأطٛار ,ٙناظف ايغ ا ,٤ؿ.144

 .2يُٓٝعةةرٚ :فٝةةات ا٭عٝةةإ ,ابةةٔ خًهةةإ ,إ ,4ؿ ,163أشٚار عًةةِ ايفكةة٘ ٚأطةةٛار ,ٙناظةةف
ايغ ا ,٤ؿ.157
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ًٚب َكدَ ١طبكات ايعافع ١ٝأْ٘ ىبا اشتعٗد اإلَاّ َٛش ٢بٔ ةعفر ايهاظِ ًب
بغداش خرإ ايعافع َٔ ٞايعرام إفب َؽر.

طزٓك٘ الغافعٕ يف اصتيباط احلهه الغزعٕ:
ٚطرٜكةة ١ايعةةافعً ٞب ا٫شةةتٓباط إٔ ٜأخ ة بعةةٛاٖر ايكةةرإٓ إ َّ٫إ ا قةةاّ ايةةديٌٝ
عً ٢عدّ إراش ٠ظاٖرٖةا ٚبعةد ٙايصةٓ ١ايعةرٜفٚ ,١نةإ ٜعُةٌ خبةرب ايٛا ةد ايوكة١
ايفابَ ٚية ٛمل ٜهةٔ َعةٗٛرا خ٬فةا ٭بةٝٓ ٞفةَٛ ٫ٚ ١افكةا يعُةٌ أٖةٌ اىبدٜٓة١
خ٬فا ىبايةو رةِ بعةد يةو ٜعُةٌ باإلنبةاع ٚعةدّ اشبة٬ف رةِ بعةد يةو ٜعُةٌ
بايكٝاط إ ا ناْي عًت٘ َٓفب .١
ٚرش أظد ايرش عً ٢عٌُ اسبٓفٝة ١با٫شتحصةإ ٚأيةف فٝة٘ نتابةا تّةا ٙإب ةاٍ
ا٫شتحصةةإٚ ,رش عُةةٌ اىبايهٝةة ١بعُةةٌ أٖةةٌ اىبدٜٓةةٚ ١أب ةةٌ ايعُةةٌ باىبؽةةاحل
اىبرشًٚ ,١أْهر ا٭خ بكة ٍٛايؽةحاب ٞ٭ْة٘ ؼبتُةٌ إٔ ٜهة ٕٛعةٔ اةتٗةاش أخ ةأ
فٚ ,٘ٝرفض اسبدٜث اىبرشٌ إَ َّ٫راش ٌٝابٔ اىبصٝب ٭ْ٘ ٜةر ٣إٔ ايكةَ ّٛتفكةٕٛ
()1

عً ٢ؼحتٗا.

 َٔٚأِٖ نتبة٘ ايةيت ٚؼةًي إيٓٝةا ٖة ٛنتةاش ا٭ّ ًب ايفكة٘ اية  ٟأَة ٙ٬عًة٢
ايربٝةةع اىبةةراشٚ ٟطرٜكتةة٘ فٝةة٘ إٔ  ٜة نر اىبصةةأيٚ ١شيًٝةةٗا ٜٚةةرش عًةة ٢خؽةةُ٘ فٗٝةةا
()2

ٚازبس ٤ايصابع َٓ٘ اظتٌُ عًَٛ ٢اـٝع طبتًفٚ ١رشاَ ٌ٥تعدش.٠

أعَز تالمٔذ الغافعٕ:
 -1أبةة ٛرةةٛر إبةةراٖٚ ِٝؼةةار يةة٘ َة ٖب ٜعةةرف َة ٖب ايوةةٛرٚ ٟمل ٜكةةدر يةة٘
 .1أشٚار عًِ ايفك٘ ٚأطٛار ,ٙناظف ايغ ا ,٤ؿ.158
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ.159
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ايبكا.٤
 -2أهبد بٔ ٓبٌ إَاّ اسبٓابً.١
 -3اسبصٔ ايسعفراْ ٞاي ٜ ٟر ٟٚعٓ٘ ايبخار.ٟ
ٜٛ -4شف بٔ ؼب ٢ٝاىبؽرَ ٟةات َصةجْٛا ببغةداش ًب فتٓة ١خًةل ايكةرإٓ شةٓ١
()1

(ٖ231ة).

رابعاً :مذٍب احليابل٘
 ِٖٚأتباع أهبد بٔ ضبُد بٔ ٓبٌ بةٔ ٖة ٍ٬ايعةٝباْ ٞاىبةرٚزٚ ٟيةد ببغةداش
()2

شٖٓ164( ١ة) ٚتًٛب ببغداش شٖٓ241( ١ة).

ٚأهبد بةٔ ٓبةٌ ٖة ٛاية  ٟاَتٓةع َةٔ ايكة ٍٛخبًةل ايكةرإٓ عًة ٢ايةرلِ َةٔ
()3

إؼرار اىبأَ ٕٛعً ٢ايك ٍِٛخبًك٘ ٚإةاب ١ايعًُا ٤ي٘ ٚبكَُ ٞؽرا.

طزٓك٘ أمحد بً حيبل يف اصتيباط األحهاو الغزعٔ٘:
ٚطرٜكةة ١أهبةةد بةةٔ ٓبةةٌ ًب ا٫شةةتٓباط إٔ ٜأخة بةةايٓؾ نتابةةا أ ٚشةةٓ ١تةة٢
اىبرشٌ ٚايفعٝف َٓٗاٜٚ ,كدّ ايهتاش ايعسٜس عً ٢ايصٓ ١ايعرٜف ١عٓد ايتعةارق
ًب ايعاٖر ,رِ إٕ مل ػبد ايٓؾ أخ قبا ٜفيت ب٘ ايؽحابٚ ١مل ؽبتًفةٛا فٝة٘ٚ .عٓةد
اخت٬ف بـب ايؽحابً ١ب اىبصأي ١رةا ق َٔ ٍٛنإ أقةرش يًهتةاش أ ٚايصةٓ ١فةإٕ
مل ٜعٗر ي٘ َا ٖ ٛا٭قرش ه ٢اشب٬فٜٓٚ .كٌ عٓة٘ أْة٘ ٜأخة باسبةدٜث اىبرشةٌ
ٜٚكدَ٘ عً ٢ايكٝاط ٚايرأ ٟإ ا مل ٜهٔ َةا ٜعارـة٘ ظةَ ٤ٞةٔ ايهتةاش أ ٚايصةٓ١
 .1أشٚار عًِ ايفك٘ ٚأطٛار ,ٙناظف ايغ ا ,٤ؿ.158
 .2يُٓٝعرٚ :فٝات ا٭عٝإ ,ابٔ خًهإ ,إ ,1ؿ.64
 .3يُٓٝعر :تارٜو اي رب ,ٟإ ,7ؿ.201
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أ ٚقةة ٍٛؼةةحاب ٞأ ٚا٫تفةةام عًةة ٢خ٬فةة٘ ٚإ َّ٫اشةةتعٌُ ايكٝةةاط ٚا٫شتؽةةحاش
ٚشد اي را٥ع ٚاىبؽاحل اىبرشً.١
ٚناْةةي ايكاعةةد ٠عٓةةدً ٙب ايعكةةٛش ٚايعةةرا ٖ َ٥ة ٞقاعةةد ٠اإلبا ةة ١إ َّ٫إ ا قةةاّ
()1

ايدي ٌٝعً ٢اىبٓع.

مؤلفاتُ:
ؼٓف أهبد بٔ ٓبٌ اىبصٓد اي  ٟؼبتة ٟٛعًةْٝ ٢ةف ٚأربعةـب أيةف ةدٜث
ٚرتب٘ حبصب ايصٓد  ٫حبصب أبٛاش ايفك٘ فجُع يهٌ را ٟٚأ اشٜو٘ٚ ,قد تةٛف٢
قبٌ إٔ ٜٓكح٘  ٜٗٚب٘ٚ ,قد رٚا ٙعٓ٘ ابٓ٘ عبد ا هل بعد إٔ ْكح٘  ٖٚب٘.
ٚي٘ ًب ا٭ؼ ٍٛنتاش طاع ١ايرشٚ ٍٛنتاش ايٓاشو ٚاىبٓصٛع ٚنتاش ايعًٌ.
ٚمل ٜهتب ًب ايفك٘ إَ َّ٫ا أةاش ب٘ عٔ بعض اىبصاٚ ٌ٥اىبٓك ٍٛعٓ٘ أْ٘ رّ عًة٢
ت ٙ َٝ٬نتاب ١ايفك٘ إ َّ٫أِْٗ مل ٜصتجٝبٛا ي٘ فكد نتب تًُ ٙ ٝعبد اىبًو بٔ َٗةرإ
ٚلس ٙايفك٘ عٓ٘ ٚنبعةٛا فتاٜٚة٘ ٚأقٛاية٘ ايفكٗٝةٚ ١ةعًٖٛةا أشاشةا ىب ٖبة٘ اية ٟ
()2

ْصب ٙٛإي.٘ٝ

ٚقد قاّ ابٔ تٚ ١ُٝٝابٔ ايك ِٝبٓعر ٖ ا اىب ٖب  ٚرـا ايٓاط عًة ٢تعًُٝة٘,
ٚقد أخ ت ب٘ ايٖٛاب ١ٝيهْٗٛا عدت ابٔ تُٝٝة ١أشةاط َة ٖبٗا بةدع ٠ٛضبُةد بةٔ
عبد ايٖٛاش ًب ب٬ش ظبد ٚاسبجاز.

أعَز أصخاب أمحد:
 َٔٚأظٗر أؼحاب٘ أهبد بٔ ٖاْ ٞا٭ررّ اي  ٟر ٣ٚعٓ٘ ايفك٘ ٚاسبدٜث
 .1أشٚار عًِ ايفك٘ ٚأطٛار ,ٙناظف ايغ ا ,٤ؿ.164
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ.163
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ٚعبد اىبًو اي  ٟنتب ايفك٘ عٓ٘ ٚٚيدا ٙؼاحل اي ٚ ٟر
ايكفا ٤عً ٢خ٬ف شٓ ١أبٚ .٘ٝعبد ا هل اي ٚ ٟر

ايفك٘ عٔ أبٚٚ ٘ٝفب

اسبدٜث عٔ أبٚ ٘ٝر٣ٚ

َصٓد أبٚ ٘ٝاتُٗ٘ بعفِٗ بأْ٘ قد أـاف ىبصٓد أب ٘ٝبعض ا٭خبار اىبٛـٛع.١

()1

خامضاً :مذٍب املالهٔ٘
ٖٚةِ أتبةاع َايةو بةٔ أْةةض بةٔ َايةو بةٔ عةةاَر ا٭ؼةبحٚ ٞيةد باىبدٜٓة ١شةةٓ١
(ٖ 93ة) ٚأقةاّ بٗةا ٚمل ٜر ةٌ عٓٗةا َٚةات بٗةا شةٖٓ179( ١ةة)ٚ .ظةٝخ٘ ًب ايفكة٘
اإلَاّ ةعفر ايؽاشم ˆ ٚربٝع ١ايرأ ٟايتابعٚ ,ٞتع اسبدٜث َةٔ ْةافع َةٛفب
ابٔ عُُر ٚايسُٖرٚ .ٟنإ ػبًض ًب َصجد رشة ٍٛا هل  يتةدرٜض ايفكةَ٘ٚ ,ةٔ
ت ٙ َٝ٬ايعافعٚ ٞعبد ا هل بٔ ٖٚب ٚضبُد بٔ صٔ ايعٝباْٚ ٞأشد بةٔ ايفةرات
()2

ٚنإ يت ٙ َٝ٬اةتٗاشات ربايف فتا ٜ٘ٚإ َّ٫اْٗا  ٫ربرإ عٔ شا٥ر ٠قٛاعد.ٙ

طزٓك٘ اصتيباطُ لألحهاو الغزعٔ٘:
نةةإ َايةةو ٜعتُةةد ًب فتاٜٚةة٘ عًةة ٢ايهتةةاش رةةِ ايصةةٓ ١ايعةةرٜف ١رةةِ عُةةٌ أٖةةٌ
اىبدٚ .١ٜٓقد ٜرش اسبدٜث إ ا مل ٜعٌُ ب٘ أٖةٌ اىبدٜٓة ,١رةِ بكة ٍٛايؽةحاب ٞإ ا مل
ٜصةةتٓد يًةةرأ ٟرةةِ ايكٝةةاطْٚ .صةةب إيٝةة٘ ايعُةةٌ باىبؽةةاحل اىبرشةةًٚ ١ا٫شتحصةةإ
ٚا٫شتؽحاش ٚشد اي را٥ع ٚايعرف ٚايعاش.٠

مصيفاتُ:
ؼٓف اإلَاّ َايو نتاش تا ٙاىبُٛطّأ َٚعٓا ٙاىبُٗدٚ ,ؼبه ٢عٔ ابٔ فٗر أْ٘
 .1أشٚار عًِ ايفك٘ ٚأطٛار ,ٙناظف ايغ ا ,٤ؿ.165
 .2يُٓٝعةةرٚ :فٝةةات ا٭عٝةةإ ,ابةةٔ خًهةةإ ,إ ,4ؿ ,135أشٚار عًةةِ ايفكةة٘ ٚأطةةٛار ,ٙناظةةف
ايغ ا ,٤ؿ.151
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مل ٜصبل أ د َايها بٗ ا ا٫شِٚ ,نإ َٔ أيف ًب زَاْ٘ ٜصُ ٞنتاب٘ بازباَع أٚ
اىبؽٓف أ ٚباىب٪يفٚ .رٚا ٙعٓ٘ ايهوس ٕٚيبٔ أخ  ٙٚعٓ٘ ٚنإ ًب رٚاٜاتِٗ
اخت٬ف َٔ ٝث ايسٜاشٚ ٠ايٓكؽإ إ َّ٫إْ٘ مل ٜؽٌ إيٓٝا إ َّ٫ارٓإ ,رٚا ١ٜؼب٢ٝ
ايًٝو ٞاييت ظر ٗا ايسرقاْٚ ٞايصٛٝطٚ ٞرٚا ١ٜضبُد بٔ اسبصٔ ايعٝباْ ٞتًُٝ
أبٝٓ ٞف.١
 ٚهةة ٞإٕ َةةا ًب اىبٛطةةأ َةةٔ ا٭ اشٜةةث شةةبعُا ١٥ةةدٜث ٜٚكةةاٍ إٔ ايةةيت
ؼحّي عٓد َايو َٓٗا عبة ٛوبصةُا ١٥ةدٜث ٚعاشتة٘ ًب ٖة ا ايهتةاش إٔ ٜة نر
ا٭ اشٜث ٜٚفِ إيٗٝا نبً َٔ ١فتا ٟٚبعض ايؽةحابٚ ١ايتةابعـب ٜٚفةٝف إيٗٝةا
أ ٝاْا َةا ٜة٪ش ٟإيٝة٘ اةتٗةاشٜٓٚ ,ٙكةٌ عةٔ َايةو أْة٘ قةاٍ( :إلبةا أْةا بعةر أخ ة٧
ٚأؼةةٝب فةةاْعرٚا ًب رأٜةة ٞفهةةٌ َةةا ٚافةةل ايهتةةاش ٚايصةةٓ ١فخةة ٚا بةة٘ َٚةةا مل
ٜٛافكُٗا فاترن.)1()ٙٛ
ٚأظٗر ايهتب ًب اىب ٖب اىبايه ٖٛ ٞاىبد ١ْٚيتًُ ٙ ٝأشد بٔ فرات اييت
أخ ٖا شحٓٚ ٕٛرتبٗا ْٚعرٖا باشِ اىبد ١ْٚايهربٚ .٣اىبعرٚف إ اىبايه١ٝ
ٜتبعٖ َ ٕٛب ا٭ظعرً ٟب عكا٥دِٖ نُا إِْٗ ٜصُ ٕٛبأؼحاش اسبدٜث.

 .1تأرٜو اإلش ,ّ٬اي ٖ,ي,إ ,11ؿ.327
 .2يُٓٝعر :أشٚار عًِ ايفك٘ ٚأطٛار ,ٙناظف ايغ ا ,٤ؿ.152

()2
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الفصل الجالح
تارٓذ التغزٓع اإلصالمٕ
املبخح األّل
أدّار التغزٓع اإلصالمٕ
الدّر األّل :عَد الييب حمند 
كبتد ٖ  ٙاىبر ً َٔ ١بعو ١ايٓ,ي ٝ ث ْس ٍٚأ ٍٚآٜات ايكرإٓ ايهر ِٜقبهة١
اىبهرَةة ١تةةٚ ٢فاتةة٘ ًب اىبدٜٓةة ١اىبٓةةٛرٚ ,٠إٔ ٖ ة  ٙاىبر ًةة ١اشةةتغرقي َةةد ٠رةة٬
ٚععر ٜٔعاَا.
ًٚب ٖ ة  ٙاىبر ًةة ١قةةاّ ايةةٓ,ي  بٛظٝفتةة٘ دبةةا ٙايتعةةرٜع اإلشةة َٞ٬خةةس قٝةةاّ
 ٫بعةد إٔ قةاّ بةدٚر ٚـةع ا٭شةاط يًتعةرٜع
ٚأكب٘ ,فًِ ٜر ٌ عةٔ ٖة  ٙايةدْٝا إ َّ
اإلش ٚ ,َٞ٬يو َٔ خ:ٍ٬
 .1تبًٝغ٘ ايكرإٓ يًٓاط تبًٝغا ناَ.٬
 .2تد ٜٔٚايكةرإٓ يةُٜٓ ٬٦صة ,٢فايوابةي إٔ ايكةرإٓ شٚ ّٕٚنبةع ًب عٗةد ايةٓ,ي
ٚ بأَرٚ ٙذبي إظراف٘ ٚٚفل تعاي.ُ٘ٝ
ًٚب رٚاَ ١ٜعترب ٠عٔ أَس اىبَٓ٪ـب عً ٞبٔ أب ٞطايب ˆ َٔ ةدٜث طٜٛةٌ
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ي٘ قاٍ( :فُا ْسيي عً ٢رش ٍٛا هل  آٜةَ ١ةٔ ايكةرإٓ إ ّ٫أقرأْٗٝةا ٚأَٖ٬ةا عًةٞت
فهتبتٗةةةا خب ةةةٚ ٞعًُةةةا تأًٜٚةةةٗا ٚتفصةةةسٖا ْٚاشةةةخٗا َٓٚصةةةٛخٗا ٚضبهُٗةةةا
َٚتعابٗٗا ٚخاؼٗا ٚعاَٗا ٚشعا ا هل إٔ ٜع ٝا فُٗٗا  ٚفعٗا ,فُا ْصةٝي َةٔ
نتاش ا هل  ٫ٚعًُا أَ ٙ٬عًٞت ٚنتبت٘ َٓ شعا ا هل ي ٞقبا شعا)(.)1
ٚإٕ أ َٔ ٍٚتؽد ٣زبُع ايكرإٓ أَس اىبَٓ٪ـب عً ٞبةٔ أبة ٞطايةب ˆ فكةد
ر ٟٚعٓ٘ ˆ أْ٘ قاٍ( :ىبا قبض رشة ٍٛا هل  أقصةُي إٔ  ٫أـةع رشا٥ة ٞعةٔ
ظٗر ٟت ٢أنبع َا بـب ايً ٛـب فُا ٚـعي رشا ٞ٥عةٔ ظٗةر ٟتة ٢نبعةي
ايكرإٓ)(.)2
عً ٢إٔ ايكرإٓ ايهرْ ِٜفصة٘ ٜعةس إفب أْة٘ َهتٛبةا عًة ٢عٗةد رشة ٍٛا هل 

ّٔزنَرٍٕ
ح ٍنُُ َّ
كزَّّٔ٘ٔفاَ ر ِو عَر َ٘ ذَكّٔرزٍَُفْررْ صُر ُ
رالإاَّنًَر تَرذِ ْ
نُةةا ًب اٯٜةة ١ايتايٝةة[ :١كّٔر َّ
نَزِفٍَُّٕٕنًَُّّّٓٔزٍَٔبْأِِِّْٔٓ صَفّٔزٍَٔ كْزَِّمٍبَزَرٍَٔ](ٜٚ ,)3بًةغ عةدش اٯٜةات ايكرآْٝة ١ايهرمبة١
اىبتعًك ١بأ هاّ ايفك٘ عًَ ٢ا ٖ ٛاىبعٗٛر وبصُا ١٥آ.)4( ١ٜ
 َٔٚايهتةب ايةيت أيفةي ًب آٜةات ا٭ هةاّ َٓٗةا نٓةس ايعرفةإ ًب فكة٘ ايكةرإٓ
يًُكداش ايصٛٝر( ٟتٖ826:ة)ٚ ,نتةاش (زبةد ٠ايبٝةإ ًب تفصةس أ هةاّ ايكةرإٓ)
يًُةةٛفب ا٭رشبًٝةة( ٞتٖ993:ةةة)ٚ ,نتةةاش (ق٥٬ةةد ايةةدرر ًب بٝةةإ آٜةةات ا٭ هةةاّ
با٭رر) يًعٝو ازبسا٥ر( ٟتٖ1151:ة) ٚنتب آٜات ا٭ هاّ تغ ة ٞنبٝةع أ ٚةُةٌت
 .1تفصس ايعٝاظ,ٞإ ,1ؿ ,253ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,1ؿ.64
 .2نعف ايغُ ,١ا٫ربً ,ٞإ ,1ؿ ,115شس أع ّ٬ايٓب ,٤٬اي ٖ,ي ,إ ,14ؿ.23
 .3شٛر ٠عبض ,اٯٜات.16-11 :
 .4يُٓٝعر :اىبصتؽف ,٢ايغساي ,ٞؿ ,342قٛاعد ا٭ هاّ ,ايع ١َ٬اسبً ,ٞإ ,1ؿ.526
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أبةةٛاش ايفكةة٘ َةةٔ اي ٗةةار ,٠ايؽةة ,٠٬ايؽةة ,ّٛايسنةةا ,٠اشبُةةض ,اسبةةط ,ازبٗةةاش,
اىبهاشةةب ,ايبٝةةع ,ايةةد ,ٜٔايةةرٖٔ ,ايفةةُإ ,ايؽةةًا ,ايٛنايةة ,١ايٛفةةا ٤بايعكةةد,
اإلةار ,٠ايعرن ,١اإلٜداع ,ايعار ,١ٜايصبل ٚايرَا ,١ٜايعفع ,١ايًك  ,١ايغؽةب,
اإلقةةرار ,ايٛؼةة ,١ٝاسبجةةر ,ايٛقةةف ,ايصةةهٓ ,٢ايؽةةدق ,١اهلبةة ,١ايٓ ة ر ,ايعٗةةد,
ايُٝـب ,ايعتةل ,ايٓهةال ,اي ة٬م ,ايعٗةار ,اإلٜة ,٤٬ايًعةإ ,ا٫رتةداش ,اىب ةاعِ
ٚاىبعارش ,اىبٛارٜث ,اسبدٚش ,ازبٓاٜات ,ايكفا ,٤ايعٗاشات.
فإٕ ايٓؽٛؿ ايعرع َٔ ١ٝآٜات ٚرٚاٜات ةا٤ت ًب َدرش ١أٖةٌ ايبٝةي Š

ٚاف ١ٝبتسٜٚد ايفك٘ اإلش َٞ٬فُٝع َا ؼبتاإ إي ٘ٝايفك٘ ًب صباٍ اشةتٓباط ا٭ هةاّ
ايعرع ١ٝايفرع ,١ٝفكد ٚرش عٔ اإلَاّ َٛش ٢ايهةاظِ ˆ( :نةٌ ظةً ٤ٞب نتةاش
ا هل ٚشْٓ ١ب.)1()٘ٝ
 .3تبًٝغ٘ ايصٓ ١ايعرٜف ٖٞٚ :١اىبهًُ ١يًكرإٓ ايهر ِٜقبا ؼبتاةة٘ ايتعةرٜع َةٔ
قٛاعد ا٭ هاّ َٛٚاشٖا.
 .4نتةةاش عًةةٖٚ ٞةة ٛيبةةا أَةة ٙ٬رشةة ٍٛا هل  عًةة ٢اإلَةةاّ عًةةٚ ˆ ٞنتبةة٘
اإلَاّ خب ٘ ايعرٜفٚ .قد نر رةٛع ا٭ َٔ ˆ ١ُ٥أبٓا ٤عًة ˆ ٞإيٝة٘ ٚايٓكةٌ
عٓ٘ٚ ,قاٍ اإلَاّ ايؽاشم ˆ( :أْ٘ نبعة٘ َةٔ ايهتةاش اية ٖ ٟة ٛإَة ٤٬رشةٍٛ
ا هل ٚ خَّ عً ٞبٔ أب ٞطايب ˆ)(.)2
 .5ؼةةحٝف ١عًةة ٞأ ٚازباَعةةٖٚ :١ةةَ ٞدْٚةة ١عًةة ٢ةًةةد طٛيةة٘ شةةبع ٕٛراع,
 ٚجُ٘ ًَفٛفةا جةِ فخة ازبُةٌ ايععةٚ ,ِٝايعةاٖر إٔ نتةاش عًةٚ ٞؼةحٝف١
 .1ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,1ؿ.62
َٛ .2شٛع ١ايفك٘ اإلش ,َٞ٬ؿ.36
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عًة ٞأ ٚازباَعةَ ١صةُٝات أ ٚعٓةةا ٜٔٚىبعٓةٚ ٕٛا ةدٖٚ .ةة ٞأ ٍٚنتةاش نبةع فٝةة٘
ايعًِ عً ٢عٗد رش ٍٛا هل ٚ ,ناْي عٓد اإلَاّ أب ٞةعفر ضبُةد ايبةاقر ٚابٓة٘
اإلَاّ ةعفر ايؽاشم ˆ رآٖا عٓةدُٖا ركةا ٠أؼةحابُٗاٚ ,تٛاررُٗةا ا٭ُ٥ةَ ١ةٔ
()1

بعدُٖا.

َٓ .6ع أب ٛبهر ٚعُر بٔ اشب اش نتاب ١اسبةدٜث ايعةرٜف ٚإ ةرام َةا نُتةب
ٚظةةٝاع ا٭خبةةار ايٓاٖٝةة ١عةةٔ نتابةة ١اسبةةدٜث َٚةةا نتةةب فٝجةةب ضبةة ٙٛفكةةد ٚرش ًب
ايؽةةحال ٫( :تهتبةةٛا عةةاَٚ ,ةةٔ نتةةب عةةا لةةس ايكةةرإٓ فًُٝحةة٘)(ٖ )2ةة ٛقبوابةة١
ترنبَ ١ةا ًب ايتًُةٛش ٚايهتةاش ايٗٝةٛشَٛٚ ٟافةل ىبةا نتبة٘ عُةر بةٔ اشب ةاش إفب
ا٭َؽةةارَ( :ةةٔ نةةإ عٓةةد ٙظةةَ ٤ٞةةٔ يةةو -أَ ٟةةٔ أ اشٜةةث رشةة ٍٛا هل -
فًُٝح٘)(.)3
ٜ ٫ٚبعةةد إٔ ٜه ة ٖ ٕٛة ا َةةٔ إؼبةةا٤ات نعةةب ا٭ بةةارٚ ,إٕ ةُعةةٌ بعةةد يةةو
بؽةٛر ٠ةدٜث ,إ بعةةد إ ةرام عُةةر بةٔ اشب ةةاش يٮ اشٜةث ايةةيت نبعٗةا َةةٔ
أٜد ٟايؽحاب ١عًَ ٢د ٣ظٗر قاٍَ( :عٓا ٠نُعٓا ٠أٌٖ ايهتةاش)(ٖٚ )4ة ا ٜةدٍ
عً ٢اط٬ع ناٌَ َٓ٘ عًَ ٢ؽ ًا أٌٖ ايهتاش ٚايٛٗٝش.
 .7اةتٗاش ايٓ,ي ٚ :قع اشب٬ف ًب اةتٗاش ايٓ,ي  فُٝا ْ ٫ةؾ فٝة٘ عًة٢
قٛيـب:
 .1نتاش َصًِ ,إ ,8ؿ.229
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,إ ,8ؿ.229
 .3نٓس ايعُاٍ ,اىبتك ٞاهلٓد ,ٟإ ,10ؿ.292
 .4اي بكات ايهرب ,٣ابٔ شعد ,إ ,5ؿ ,188تةارٜو ا٫شة ,ّ٬اية ٖ,ي ,إ ,7ؿٚ .220قةد
ٚرش ًب أنور َٔ َؽدرَ( :وٓا ٠نُوٓا.)...٠
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ا٭ :ٍٚعةةدّ ٚقةةٛع ا٫ةتٗةةاش َٓةةٖ٘ ,ة ا َةةا ٖةةب إيٝةة٘ أُ٥ةة ١أٖةةٌ ايبٝةةي Š

ٚفكٗا ٤ايفك٘ اإلَاَ ,ٞيكٛي٘ تعافب[ :فّٔ حُِّٕ ِبََِّهًُ ِْباَ أّٔنشَلَ ََِّّلٌُ](ََ[ ,)1ن َِهِّْٓر ُق
اا َحِرُِْْرُحَٖ]( , )2فُؽةدر ايتعةرٜع عٓةد ايةٓ,ي ٖة ٛاية ٞ ٛاىبٓةسٍّ
َوِ ًَََُِّّٖٗإا ِى يَُُ إ َّ
()3

عً َٔ ٘ٝقبٌ رشِّ ايعاىبـب شٛا ٤أنإ ايتعرٜع بت ١ٜقرآْ ١ٝأّ ايصٓ ١ايٓب.١ٜٛ
ايواْ :ٞةٛاز ٚقٛع ا٫ةتٗاش َٓ٘ عكٚ ٬اختًفٛا عً ٢أقٛاٍ(:)4
أ -ايتٛقف ًب اىبصأي ١قبعٓ ٢عدّ إع ا ٤رأ ٟفٗٝا.
شٚ -قٛع٘ َٓ٘  بعد اْتعار ٙاي.ٞ ٛ
ةةٚ -قٛع٘ َٓ٘ َ ًكا.

 .8اةتٗاش ايؽحاب :١ايؽحاب َٔ ٞيك ٞايٓ,ي َ صًُا َٚةات عًة ٢يةو,
ٚايتابعَ ٞةٔ يكة ٞايؽةحابَ ٞصةًُا َٚةات عًة ٢يةوٚ .أَةا َةٔ أشةًِ ًب زَةٔ
ايٓ,ي ٚ مل ًٜك٘ ٚيهٓ٘ يك ٞؼحابٝا فَٗ ٛعدٚش َٔ ايتابعـب (.)5
 ٚإٕ اةتٗاش ايؽحابً ١ب عٗد رش ٍٛا هل  عًْٛ ٢عـب(:)6
أ -اةتٗةةاش ايةةرأٖ :ٟةة ٛإٔ ٜتعةةرف ايؽةةحاب ٞاىبؽةةًحً ١ب ايفعةةٌ أ ٚاىبفصةةد٠
فٝفيت ٚفل َا ٜرَٚ ,٣واي٘ دٜث ايرزٜةٚ ,١دبٗٝةس ةةٝغ أُشةاَٚ ١عةدّ ايًحةٛم
 .1شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.48 ١ٜ
 .2شٛر ٠ايٓجِ ,اٯ.3 ١ٜ
 .3يُٓٝعر :اإلَاَ ,١ناظف ايغ ا ,٤ؿ.20
 .4يُٓٝعر :اىبدخٌ ًب ايفك٘ اإلش ,َٞ٬ظً,ي ,ؿ.99
 .5أشٚار عًِ ايفك٘ ٚأطٛار ,ٙناظف ايغ ا ,٤ؿ.23
 .6يُٓٝعر :اىبدخٌ ايفكٗ ٞايعاّ ,ايسرقا ,٤إ ,1ؿ.178
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ب٘ ٖٛٚ ,اةتٗاش بايرأَ ٟكابٌ ايٓؾ.
ش -اةتٗةةاش ايةةٓؾٖٚ :ةة ٛإٔ ٜرةةةع ايؽةةحاب ٞإفب ايةةٓؾ ايعةةرعٜٚ ٞةةتفِٗ
َعٓاٜٚ ٙفيت ٚفل َا ٜفَِٗٚ ,واي٘ ؼ ٠٬ايعؽةر ًب بةا قرٜعةَٚ ,١ةا رَ ٟٚةٔ إٔ
ايٓ,ي  قد أ ٕ ىبعا بٔ ةبٌ ىبا بعوة٘ إفب اية ُٔٝإٔ ػبتٗةد فُٝةا إ ا مل ػبةد ْؽةا
َٔ ايهتاش أ ٚايصًٓ ١ب ايٛاقع ١اييت ٖ ٞضبٌ ابت.٘٥٬

اخلالص٘:
ٚغبًؾ َٔ نٌ َا تكدّ إفب ايٓتا٥ط ايتاي:١ٝ
 .1عٗةةد ايةةٓ,ي  نةةإ َر ً ة ١ايتأشةةٝض يًتعةةرٜع اإلشةة ,َٞ٬ففٝةة٘ مت تبًٝةةغ
ايكةةرإٓ ايهةةرٖٚ ِٜةة ٛاىبؽةةدر ا٭َ ٍٚةةٔ َؽةةاشر ايتعةةرٜع اإلشةة َٞ٬نُةةا متت فٝةة٘
إع ا ٤ايصٓ ١ايٓب ١ٜٛايعرٜف ٖٞٚ ١اىبؽدر ايواَْ َٔ ٞؽاشر ايتعرٜع اإلش.َٞ٬
 .2إٔ ايٓ,ي  مل ٜهٔ قد اةتٗد ًب رأٚ ,ٜ٘إلبا نإ ٜعتُد ًب إع ا ٘٥اسبهةِ
ايعرع ٞعًَ ٢ا  ٢ ٜٛإي َٔ ٘ٝا هل تعافب.
ً .3ب ٖ  ٙاىبر ً ١نإ بدْ ٤عأ ٠ا٫ةتٗاش عٓد اىبصًُـبٚ ,نإ عًْٛ ٢عـب:
أ :٫ٚاةتٗاش ايٓؾٚ ,قد اتفكي نًُ ١اىبصًُـب عًَ ٢عرٚعٝت٘ ٚظرعٝت٘.
راْٝا :اةتٗاش ايرأٚ ,ٟمل ٜتفل عًَ ٢عرٚعٝت٘ بةـب اىبصةًُـب ٝةث ْفةا ٙأُ٥ة١
أٌٖ ايبٝي ٚظٝعتِٗ.
ً .4ب ٖ ا ايعٗد ايعرٜف نةإ بةد ٤ايتةأيٝف ًب صبةاٍ ايتعةرٜعٚ ,كبوةٌ ٖة ا ًب
نتاش عً.ˆ ٞ
 .5نإ ايتعرٜع ًب َهة ١اىبهرَةَ ١تجٗةا عبة ٛترنٝةس ايعكٝةدٚ ٠إؼة٬ل ايفاشةد
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َٓٗا َٚهافح ١اإلسباش ٚايعرى ٚإربات ايرشاي ١ااُد.١ٜ
ٚ .6نةةةإ ايتعةةةرٜع ًب اىبدٜٓةةة ١اىبٓةةةٛرَ ٠تجٗةةةا إفب شةةةٔ ا٭ هةةةاّ ايعةةةرع١ٝ
ٚايكٛاعد ايفكٗ ١ٝت ٢نٌُ ايدٚ ٜٔكبةي رشةاي ١شةٝد اىبرشةًـب ٚمل ٜة ى اشرة١
ؼغس ٠أ ٚنبس ٠إٚ َّ٫ظبد هُٗا بٓؽٛؼة٘ أ ٚآرةار ٙأً ٚب نًٝاتة٘ ٚأؼةٛي٘ٚ ,تةرى
َعرف ١ايٛقا٥ع اىبتجدش ٠يفِٗ اىبتفكٗـب ًب قٛاْٖٚ ٘ٓٝة ا َةا ؼةس ايةد ٜٔاإلشةَٞ٬
ٜتُاظَ ٢ع شا٥ر ايعؽٛر ٚؼاسبا يًبكاً ٤ب نٌ اٍ.
 .7نةةإ تصةةُ ١ٝايكةةرا ٤بايفكٗةةاً ٤ب ٖ ة ا ايةةدٚر ,أ ٟاي ة ٜ ٜٔكةةر ٕٚ٩ايكةةرإٓ
ايهر ِٜباعتبار إٔ ٖ ا مبٝسِٖ عٔ عاَ ١ايٓاط ٭ٕ ا٭َ ١ٝناْي َٓتعر.٠
ٚ .8يبا مبتاز ب٘ ٖ ا ايدٚر أْ٘ مل ٜهٔ ف ٘ٝصباٍ يًخ٬ف ًب ا٭ هاّ ايعةرع١ٝ
يٛةٛش ايرش ٍٛفُٝا بٚ ِٗٓٝقٛي٘ فؽٌ اشب اش.

الدّر الجاىٕ :عَد اإلماو علٕ ˆ
ٖٚةة ٞاىبر ًةة ١ايواْٝةةَ ١ةةٔ اىبرا ةةٌ ايتارؽبٝةة ١يًتعةةرٜع اإلشةةٚ ,َٞ٬كبتةةد ٖة ٙ
اىبر ًٚ َٔ ١فا ٠ايٓ,ي  إفب ٚفا ٠اإلَاّ عً ˆ ٞأ َٔ ٟشٖٓ11( ١ة) تة ٢شةٓ١
(ٖ40ة).
ًٚب ٖةة ا ايةةدٚر ترشةةو َفٗةة ّٛاةتٗةةاش ايةةٓؾ ٚاةتٗةةاش ايةةرأٚ ٟاتفةةحي
َعاىبُٗةةا أنوةةر ,يبةةا ةعًةةُٗا ٜأخةة إ ظةةهٌ اىبةةٓٗط ايعًُةةً ٞب صبةةاٍ ايتعةةرٜع
اإلش.َٞ٬

ميَج اليص:
 ٖٛٚمبوٌ َدرش ١أٌٖ ايبٝي ˆ ٚ ,نإ َكٝدا بكٛٝش ايعةرٜعَ ,١ةدفٛعا إفب
اتباعٗاٚ ,رفض َا ٜؽًا اعتُاشَ ٙةٔ آرا ٤اسبةرش ٚايهٝةد ٚايتةدبس إ ا مل ٜهةٔ
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يًعرع َٛافكاٚ .نإ ٜكف َةع ايٓؽةٛؿ ٜ ٫ٚتعةداٖا إفب ا٭قٝصةٚ ,١نةإ اإلَةاّ
عً٪ٜ ˆ ٞند عًَٗٓ ٢ط ايٓؾ ٜٚعجب َٓٗط ايرأ.ٟ
إٕ رةٛع ايعٝع ١يٮ ٖٛ ١ُ٥رةٛع يًصةٓ ١ايٓبٜٛة ١يكة ٍٛاإلَةاّ ايؽةاشم ˆ:
(إٕ دٜو ٞدٜث أبة ٚ ,ٞةدٜث أبة ٞةدٜث ةةد ٚ ,ٟةدٜث ةةد ٟةدٜث
اسبصـب ٚ ,دٜث اسبصـب دٜث اسبصٔ ٚ ,دٜث اسبصٔ دٜث أَس اىبةَٓ٪ـب,
 ٚةةدٜث أَةةس اىبةةَٓ٪ـب ةةدٜث رشةة ٍٛا هل ٚ ,ةةدٜث رشةة ٍٛا هل قةة ٍٛا هل عةةس
ٚةٌ)(ٚ )1اىبعرٚف حبدٜث شًصً ١اي ٖب.
ٚإٕ فكٗةةا ٤ايعةةٝع ١عٓةةدَا دبةة ٤ٞايرٚاٜةة ١عةةٔ ا٭ُ٥ةة Š ١إ ا قةةاٍ فٗٝةةا اإلَةةاّ
ˆٚ( :أْا أؼٓع ن ا) إلبا ؼبًُ ٕٛيو عً ٢ا٫شتحباش ٚا٭ٚي.١ٜٛ

()2

نُا إٔ فكٗا ٤ايعٝعٜ ١عًُ ٕٛبا٭خبار ايٓبٚ ١ٜٛإٕ ناْي َر َٔ ١ٜٚلةس طةرم
أؼةةحابِٗ إ ا نةةإ رٚاتٗةةا َٛرةةٛقـب أ ٚؽةةٌ هلةةِ ايوكةة ١بؽةةدٚرٖا َةةٔ ايةةٓ,ي
ٚنتب ايعٝعَ ١عح ١ْٛب يو.
إٕ تأنٝد اإلَاّ عً ˆ ٞعًَ ٢ةٓٗط ايةٓؾ أش ٣إفب اتٗاَة٘ َةٔ قبةٌ أعدا٥ة٘
بأْ٘  ٫رأ ٟي٘ ٚنإ َتكٝدا بايعرٜعٜ ٫ ١ر ٣خ٬فٗاٚ ,لس َٔ ٙا٭َةراٚ ٤اشبًفةا٤
نإ ٜعٌُ قبكتفَ ٢ا ٜصتؽًح٘ ٜٚصتٛقف٘ شٛا ٤أنإ َ ابكا يًعرع أّ مل ٜهةٔ,
 ٖٛٚايكا( :ˆ ٌ٥ي ٫ٛايدٚ ٜٔايتك ٢يهٓي أشٖ ٢ايعرش)(.)3
ٚقاٍ أب ٛعوُإ ازبةا غ( :رأٜةي بعةض َةٔ ٜعةٔ بٓفصة٘ ايعكةٌ ٚايتحؽةٌٝ
 .1ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,1ؿ.53
 .2يُٓٝعر :أشٚار عًِ ايفك٘ ٚأطٛار ,ٙناظف ايغ ا ,٤ؿ.42
 .3ظرل ْٗط ايب٬ل ,١ابٔ أب ٞاسبدٜد ,إ ,1ؿ.28
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ٚايفِٗ ٚايتُٝٝس َٔ ٖٛٚ ,ايعاَةٜٚ ١عةٔ أْة٘ َةٔ اشباؼةٜ ,١ةسعِ إٔ َعاٜٚة ١نةإ
أبعةةد لةةٛرا ٚأؼةةا فهةةرا ٚأةةةٛش رٜٚةةٚ ١أبعةةد لاٜةةٚ ١أشم َصةةًها ٚيةةٝض ا٭َةةر
َ ٫ةا ٚافةل ايهتةاش ٚايصةٓٚ ١نةإ
ن يوٚ ,نإ عًةٜ ٫ ˆ ٞصةتعٌُ ًب ربة٘ إ َّ
َعاٜ ١ٜٚصتعٌُ خ٬ف ايهتاش ٚايصٓ.)1()١
فاإلَاّ عً ˆ ٞنإ ٪ٜند عًَٗٓ ٢ط ايٓؾ ٜٚعةجب َةٓٗط ايةرأٚ ,ٟعُةر
نإ ٜ٪ٜد َٓٗط ايرأٜٚ ٟهتب يكفات٘ ٫ٚٚت٘ ايعٌُ ب٘.
فهتاش عُر إفب أبَٛ ٞش ٢ا٭ظعر( :ٟايفِٗ ,ايفِٗ فُٝا تًجًط ًب ؼةدرى
يبا يٝض ًب نتاش  ٫ٚشٓ ,١أعرِف ا٭ظباٚ ٙا٭َواٍٚ ,قض ا٭َٛر عٓد يو)(.)2
 َٔٚايٛرا٥ل اييت تعس إفب تأنٝد عً ٞبٔ أب ٞطايب ˆ عًةَ ٢ةٓٗط ايةٓؾ:
قٛي٘ ˆٚ( :أْسٍ عًٝهِ ايهتاش تبٝاْا يهٌ ظٚ ٤ٞعُّةر فةٝهِ ْبٝة٘ أزَاْةا ,تة٢
أنٌُ ي٘ ٚيهِ فُٝا أْسٍ َٔ نتابة٘ شٜٓة٘ اية  ٟرـة ٞيٓفصة٘ٚ ,أْٗة ٢إيةٝهِ عًة٢
يصةةاْ٘ ضبابّةة٘ َةةٔ ا٭عُةةاٍ َٚهارٖةةْ٘ٛٚ ,اٖٝةة٘ ٚأٚاَةةرٚ ,ٙأيكةة ٢إيةةٝهِ اىبع ة ر,٠
ٚأرب عًٝهِ اسبجٚ ,١قدّ إيٝهِ بايٛعٝدٚ ,أْ رنِ بـب ٜد ٟع اش ظدٜد)(.)3
ٚيبا ٜصتٛقف ايفهر ٪ٜٚشفٓا ةدا إٔ ٜهَ ٕٛوٌ اإلَاّ عً ˆ ٞاية  ٟتربة٢
ًب جر ايٓب ٖٛٚ ٠ٛأنور ايؽحابَ ١ؽةا ب ١يًةٓ,ي ٚ بةاش َدٜٓة ١عًُة٘ ٚفكٗة٘
إٔ تهةة ٕٛرٚاٜاتةة٘ ٚفكٗةة٘ قًًٝةةً ١ب نتةةب ايرٚاٜةةات نايبخةةارَٚ ٟصةةًِ حبٝةةث ٫
تتٓاشب َع اىبد ٠اييت قفاٖا َع ايرشٚ  ٍٛبعد.ٙ
 .1ظرل ْٗط ايب٬ل ,١ابٔ أب ٞاسبدٜد ,إ ,10ؿ.228
 .2ا٭ هاّ ايصً اْٚ ١ٝايٜ٫ٛات ايد ,١ٜٝٓاىباٚرش ,ٟؿ.71
ْٗ .3ط ايب٬ل ,١ايعرٜف ايرـ ,ٞؿ ,117اشب ب.86 ١
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أّالً :ميَج اليص:
َ -1ؽاشر :ٙايهتاش ٚايصٓ ١ايعرٜف ١فكَ.
 -2طرٜكت٘ :إفب َعرف ١اسبهِ :ا٫ةتٗاش ًب فِٗ ايٓؾ ٚشاخٌ إطار.ٙ

ثاىٔاً :ميَج الزأٖ:
َ -1ؽاشر ٙايهتاش ٚايصٓ ١ايعرٜفٚ ١ايرأ.ٟ
 -2طرٜكت٘ إفب َعرف ١اسبهِ ا٫ةتٗاش ًب فِٗ ايٓؾ ,ا٫ةتٗاش بايرأ ٟخةارإ
إطار ايٓؾ فُٝا ْ ٫ةؾ فٝة٘ٚ ,نة يو فُٝةا ٜٛةةد فٝة٘ ْةؾ إ ا ت ًبةي اىبؽةًح١
يو َٔٚ ,أَوً ١يو:
 -1زٚاإ اىبتع.١
 -2ايٓدا ٤يًؽ( ٠٬ايؽ ٠٬خس َٔ ايٓ.)ّٛ
 -3ط٬م ايو. ٬
 -4شِٗ اىب٪يف ١قًٛبِٗ.
 -5قصُ ١ايف.٤ٞ

ممٔشات ٍذا الدّر
ًْٚخؽ٘ قبا :ًٜٞ
ً -1ب ٖ ا ايعٗد ترشو َفٗ ّٛاةتٗاش ايٓؾ ٚاةتٗاش ايرأ.ٟ
 -2بد ٤تهَ ّٕٛدرشيت أٌٖ ايبٝي ٚايؽحاب.١
 -3ايتأنٝد عً ٢ا٫شتد ٍ٫بايٓؾ َٔ قبٌ َدرش ١أٌٖ ايبٝي.
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 -4ايتأنٝد عً ٢اشتعُاٍ اىبؽ ًحات ايعرع ١ٝايٛارشً ٠ب ايكرإٓ ايهر.ِٜ
ٚ -5ـع َؽ ًحات ظرعَ ١ٝأخٚ َٔ ٠ ٛاقع ايٓؽٛؿ ايعرع.١ٝ
 -6اي نٝس َٔ قبٌ َدرش ١أٌٖ ايبٝي عً ٢بٝإ هِ ايتعرٜع.
 -7تؽٓٝف رٚا ٠اسبدٜث َٔ ايؽحاب.١
ْ -8عاط رن ١ايتأيٝف اإلشً َٞ٬ب اسبدٜث ٚايفك٘.
ٚ -9ـع اشب ٛط ايعاَ ١ىبٓٗط ايبحث ايرٚا.ٞ٥

الدّر الجالح :عَد األٜن٘ الجالث٘ Š

(اإلماو احلضً ّاإلماو احلضٔـً ّاإلماو سًٓ العابدًٓ)
مبتةةد ٖ ة ا ايعٗةةد َةةٔ اشتعةةٗاش أَةةس اىبةةَٓ٪ـب عًةة ٞبةةٔ أبةة ٞطايةةب ˆ شةةٓ١
(ٖ40ة) ت ٢اشتعٗاش اإلَاّ ز ٜٔايعابد ٜٔشٖٓ95( ١ة).
ـةةعف ًب ٖةة ا ايةةدٚر َةةٓٗط ايةةٓؾ ْتٝجةة ١ايتفةةٝٝل عًةة ٢أٖةةٌ ايبٝةةي Š
ٚايفغَ عًة ٢ظةٝعتِٗ بايكتةٌ ٚايصةجٔ ٚايتعة ٜب ,بُٓٝةا تبٓة ٢اسبهةِ ا٭َةٟٛ
َٓٗط ايرأٚ ,ٟاي  ٟأفاشٚا َٓ٘ نوسا ًب تربٜر تؽرفاتِٗ اىبخايفة ١يًعةرع َةٔ قبةٌ
فكٗةةا ٤ايصةة٬طـب بٛـةةع اٯرا ٤ايعخؽةةً ١ٝب ـةة ٤ٛاةتٗةةاش ايةةرأ ٟيتؽةةبغ تًهةةِ
ايتؽةةرفات بايؽةةبغ ١ايعةةرعَٚ ,١ٝةةٔ ٖة ا نعةةاٖد :إعةةَ ٕ٬عاٜٚةةٚ ١ةةةٛش شةةب
اإلَاّ عً ˆ ٞرتٝا.
ًب ٖ ا ايعٗد أ ٚايدٚر ب ًةغ ايؽةراع بةـب اىبدرشةتـب َدرشة ١أٖةٌ ايبٝةي Š
َدرشةة ١ايةةٓؾ َٚدرشةة ١ايةةرأَ( ٟدرشةة ١ايؽةةحاب )١قُةة ١ايعٓةةف  ٚيةةو ًب أٜةةاّ
اإلَاّ اسبصـب ˆٚ ,نإ ٖ ا  ٍٛظرع ١ٝخ٬فٜ ١سٜد بٔ َعاٝ ١ٜٚث ؼةارت
َٔ أِٖ اىبصا ٌ٥اييت شار ٛهلا ايٓكاػ ًب اىبد ١ٜٓاىبٓٛر ٠فُدرش ١ايةٓؾ َدرشة١
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أٌٖ ايبٝي  Šتر ٣إٔ ظرٚط اإلَاَ ١مل تتٛافر ًب ٜسٜد َٚةٔ أٖةِ ٚأةًةٖ ٢ة ٙ
ايعرٚط ظرط ايعداي ١اي  ٟاظ ط تٛافر ٙفٜ ُٔٝتٛفب إَر ٠اىبَٓ٪ـب بةٓؾ ايكةرإٓ

ايهر ٖٛٚ ِٜقٛي٘ تعافب ًب قؽ ١إَاَ ١ايٓ,ي إبةراٖ[ :ˆ ِٝإانّْرْ جَ َْلّٕركَّْٔلهَّر ظااإنَ نّر
ّٔو لَ َنْوِ ذُرَِّّْتّْْٔو لَ أََِّه ُل ًَِِْٓ َِّظََّْاْنيَ](.)1
ٚمل ٜهٔ يإلَاّ اسبصةٔ ˆ ٚاإلَةاّ اسبصةـب ˆ رٜة ١ايكةً ٍٛب ًَةو بةا
أَ ١ٝايعفٛق( )2فً يو قٌت َا ر ٟٚعُٓٗا ًب ايفك٘ ٚأَٛر ايد.ٜٔ
ٚقةد نةإ يإلَةاّ زٜةةٔ ايعابةد ٜٔبعةض ايصةع ١يٓعةةر عًَٛة٘ َةٔ خة ٍ٬ظةةرا٤
ايعبٝةةد ٚتعًةة ُِٗٝرةةِ عةةتكِٗ ْٚعةةرِٖ ًب أَؽ ةار ايةةب٬ش اإلشةةٚ ,١َٝ٬إٕ نةةإ ًب
شٚي ١اىبًو ايعفٛق ًَةو بةا أَٝة ١أيةد ا٭عةدا ٤يةبا ٖاظةِ عاَةٚ ١ٯٍ عًةٞ
ˆ خاؼ.١

آثارِ العلنٔ٘:
 -1ايؽةةحٝف ١ايصةةجاشٖٚ :١ٜةة ٞزبةةٛر أٖ ةٌِ ايبٝةةي ٖٚ ,Šةة ٞصبُةةٛع أشعٝةة١
ناْي رش فعٌ َفاش ي٬دبا ٙاىباش ٟا٭َ.ٟٛ
 -2رشاي ١اسبكٛمٚ :تعتٌُ عً ٢وبصـب كا ,أٚهلةا ةل ا هل ٚآخرٖةا ةل
أٌٖ اي َ ١إلربات اسبكٛم اييت ـٝتعٗا بُٓ ٛأَ.)3( ١ٝ

 .1شٛر ٠ايبكر َٔ ,٠اٯ.124 ١ٜ
 . 2ايعفٛقَ :ةٔ أبٓ ١ٝاىببايغ ٖٛٚ ,١نبع (عةض) أ :ٟاشببٝث ايعرطًٚ ,ب ن ّ٬٭بة ٞبهةر:
(ش شٕ بعدًَ ٟها عفٛـا) .يُٓٝعر :يصإ ايعرش ,ابٔ َٓعٛر ,إ ,7ؿ.188
 .3يُٓٝعر :فٗرط اي ا  ,ازب٬ي ,ٞإ ,1ؿ.111
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ممٔشات ٍذا الدّر:
 -1تعدٜد اشبٓام عًَ ٢درش ١أٌٖ ايبٝي َةٔ قبةٌ َعاٜٚةٜٚ ١سٜةد ٚبةا أَٝة١
ي ٬٦تٓعر ظ٦ٝا َٔ فهرٖا.
 -2شًٛى اإلَاّ اسبصـب ˆ ٚش ١ًٝايتفح ١ٝإلٜكاف ا٫عبةراف ايٛاشةع عةٔ
َٓٗط ايٓؾٚ ,يًٛقٛف أَاّ ا٫عبدار ًب ت بٝل َع ٝةات َةٓٗط ايةرأ ٟعًةٚ ٢اقةع
اىبصًُـب.
 -3تٛاي ٞايوٛرات بعد رٛر ٠اإلَةاّ اسبصةـب ˆ تة ٢اإلطا ة ١بعةرػ بةا
أَ.١ٝ
 -4اْ٫فراإ ايكً ٌٝأَاّ َدرش ١أٌٖ ايبٝي ًب أٜةاّ اإلَةاّ زٜةٔ ايعابةد ٜٔيبةا
شاعد ٙعً ٢ايع ا ٤عً ٢كبٗٝد اي رٜل يْ٬فتال ًب ع ا ٤اإلَاّ ايباقر َٔ بعد.ٙ
 -5فؽٌ ايدٚي ١عٔ ايدٚ ,ٜٔأؼبحي اشب٬ف ١أَ ١ٜٛشْ ١ٜٛٝاررٝة ٫ ١إشة١َٝ٬
 ٫ٚظٛر ١ٜيبا أش ٣إفب اْفؽاٍ ايفكٗا ٤عٔ ايصً .١
 -6إلةةرا ٤بعةةض رٚا ٠اسبةةدٜث بايهةة ش عًةة ٢ايرشةة  ٍٛيتأٜٝةةد َكةةاَِٗ
ٚتربٜر أفعاهلِ ٚإـعاف طبايفٚ ,ِٗٝتفصس اٯٜات ايكرآْ ١ٝقبا تٗ ٣ٛا٭ْفض يد٣
فكٗا ٤ايص٬طـب.
 -7ظٗٛر عدش نبس َٔ ا٫تباع ٚتعخٝؽِٗ ًب اشبارإ َوٌ اتباع اإلَاّ عًةٞ
ˆ ٚأؼحاش ازبٌُ ٚاىبرةٚ ,١٦أٌٖ ايٓٗرٚإ ٚاشبٛارإ ٚايهٝصاْ.١ٝ
الدّر الزابع :عَد الصادقٔـً ®

(اإلماو الباقز ّاإلماو الصادم)
مبتد ٖ ا ايعٗد َٔ اشتعٗاش اإلَاّ ز ٜٔايعابد ٜٔشٖٓ95( ١ة) ت ٢اشتعةٗاش
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اإلَاّ ايؽاشم شٖٓ148( ١ة).

ٜٚعتةرب ٖة ا ايةةدٚر عٗةةد اْ٫فةةراإ يًٓعةةاط ايفهةةر ٟىبدرشةة ١أٖةةٌ ايبٝةةي “
بصبب ـعف ايدٚيتـب ا٭َٚ ١ٜٛايعباش ,١ٝففعف ا٭ٚفب ٭ْٗا ًب ٖة ٠ٛاعبةدارٖا
ٚـعف ايدٚي ١ايعباش ١ٝ٭ْٗا بعد مل تٗدأ رٛرتٗا ٚتصتكر شٚيتٗا بصبب َةا تعاْٝة٘
َٔ َ ارش ٍٜٛ ٠ايدٚي ١اىبباش.٠
فهإ ففة ٤٬ايعةٝعٚ ١رٚاتٗةِ ًب تًةو ايصةٓـب َتجةاٖر ٜٔبة ٤٫ٛأٖةٌ ايبٝةي
“ َعرٚفـب ب يو بـب ايٓةاطٚ ,مل ٜهةٔ يٮُ٥ة ١اىبعؽةَٛـب “ َةسا ِ يٓعةر
ا٭ هاّ ,فٝحفر ظٝعتِٗ صبايصِٗ ايعاَة ,١نُةا شةاعد عًة ٢اْتعةار عًة ّٛأٖةٌ
ايبٝةةي “ ٖةة ٛابتعةةاشِٖ عةةٔ اي ُةةٛل إفب تةةٛي ٞايصةةً  ١يعًُٗةةِ بأْٗةةا  ٫تؽةةٌ
إي.ِٗٝ

ّمتجل عطا ٛاإلمامٔـً الصادقٔـً يف اجملاالت اآلتٔ٘:
 -1ايتعً :ِٝفاإلَاَإ قاَا بدٚر ايتعًةً ِٝب اىبصةجد ايٓبةٚ ٟٛخباؼةً ١ب أٜةاّ
اسبط ,إ نإ ايعةٝعٜ ١ةد ْٕٛٚنةٌ َةا يةدَ ِٜٗةٔ أشةٜٚ ١ً٦تكةدَ ٕٛبٗةا إفب َكةاّ
اإلَةةاّ ‚ عٓةةد تعةةرفِٗ بًكٝةةاٚ ,ٙقةةد شةةاعد عةةاََ ٕ٬صةةاعد ٠فاعًةةً ١ب تفةةر
اإلَاَـب إفب ايتعً:ِٝ
ايعاَةةٌ ا٭ :ٍٚلةةس ٚاسبفةةارات ايٛافةةد ٠نايْٛٝاْٝةةٚ ١اهلٓدٜةةٚ ١ايفارشةة١ٝ
ٚايعربٜةةٚ ١ايصةةرٜاْ ١ٝقبةةا ذبُةةٌ َةةٔ ْعرٜةةات ٚفًصةةفات ةة ٍٛايهةةٚ ٕٛاسبٝةةا٠
ٚاإلْصإ قبا ًٜ ٫تكةَ ٞة ع ٚةٗة ١ايٓعةر اإلشةٚ ١َٝ٬مل ٜهةٔ َٖ٪ةٌ ىبُٗة ١فًصةف١
إشةة ١َٝ٬تصةةتخًؾ َةةٔ ٚاقةةع ايٓعةةر ٠اإلشةة ١َٝ٬شةة ٣ٛاإلَةةاّ ايؽةةاشم ‚ قبةةا
مبتًو َٔ ظخؽة ١ٝعًُٝة ١قبصةتٖ ٣ٛة  ٙاىبصةٚ٪ي ١ٝفٝعتةرب اإلَةاّ أَ ٍٚةٔ أشةض
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اىبدارط ايفًصف ١ٝاىبعٗٛرً ٠ب اإلش.ّ٬
ٚمل ٜكتؽةةةر ع ةةةا ٤اإلَةةةاّ ايؽةةةاشم ‚ عًةةة ٢تأشةةةٝض َدرشةةة ١ايفًصةةةف١
اإلشةٚ ١َٝ٬بٓةاَ ٤درشةة ١ايفكة٘ اإلشةةٚ ,َٞ٬إلبةا نةإ إفب ةاْةةب ٖة ا إٔ أشخةةٌ
ايعً ّٛا٭خر ٣اييت ؼبتاإ إيٗٝةا اجملتُةع اإلشة َٞ٬ناي ةب ٚايهُٝٝةاٚ ٤ايفٝسٜةا٤
ٚايفًو.
ٚقد نور ت ٠ َ٬اإلَاَـب ايؽاشقـب اي  ٜٔربرةةٛا ًب َدرشةتُٗا شةٛا ٤أنةإ
َٔ َرنسٖا ا٭ؼٌ (اىبد ١ٜٓاىبٓٛر )٠أّ َٔ (ايهٛف )١عٓةدَا نةإ اإلَةاّ ايؽةاشم
‚ ٜصتدع َٔ ٢قبٌ اشبًٝف ١ايعباش ٞأب ٞةعفر اىبٓؽٛر.
ٚإ ا رةعٓا إفب تارٜو ايهٛف َٓ ١عٗد أَس اىبَٓ٪ـب عً ٞبةٔ أبة ٞطايةب ‚
تةة ٢عؽةةر ايغٝبةة ١تعتةةرب ايهٛفةةَ ١ةةٛطٔ ايعةةٝع ١ايرٝ٥صةةٚ ٞاىبرنةةس ايعًُةة ٞهلةةِ,
ٚا٭شر ايهٛف ١ٝايعرب ٖٞ ١ٝايبٛٝتات ايعٝع ١ٝايعًُ.١ٝ
 -2اي ب :١ٝعٗةد اإلَاَةإ إفب اي نٝةس اىبهوةف إفب تهة ٜٔٛظخؽة ١ٝايعةٝعٞ
اىبوكف اييت تتُتع ٖٓٝت٘ ايعًُ ١ٝقبجاٍ ايتفهسٚ ,ايٓعر ٠ايعًًُ ١ٝب صباٍ ايتحًٌٝ
فتخرإ ايفكٗاٚ ٤ايكراٚ ٤اسبهُاٚ ٤ايعًُا.٤

ّطزم اإلمامٔـً الصادقٔـً ® تتلدص بالتالٕ:
 -1ايتُةةةرٖٚ ٜٔةةة ٛايتةةةدرٜب عًةةة ٢خًةةةل ايكةةةدر ٠ايعًُٝةةة ١عًةةة ٢ا٫شةةةتكرا٤
ٚا٫شتٓتاإ:
أ -ايفك٘ :ايتسٜٚد بايكٛاعد ايعاَ ١قٛي٘ ‚ًْ( :ك ٞإيةٝهِ ا٭ؼةٚ ,ٍٛعًةٝهِ
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ايتفرٜع)(.)1
ش -ايرٚاٜةةَ :١وةةٌ (خة بأظةةٗرُٖا ٚأٚركُٗةةا)(ٚ )2لسٖةةا َةةٔ اىبرةحةةات ًب
تعارق ا٭خبار.
ةةةةً -ب أؼةة ٍٛايفكةةَ٘ :وةةٌ (فًةةٝض ٜٓبغةة ٞيةةو إٔ تةةٓكض ايةةٝكـب بايعةةو
أبدا)( ,)3إفاش ٠قاعد ٠ا٫شتؽحاش.
 -2ايتأيٝفً :ب ٖ ا ايدٚر ْع ي رن ١ايتأيٝف يتعجٝع اإلَةاَـب تَ٬ة تِٗ
عً ٢ايتأيٝف ,قاٍ ايؽاشم( :انتبٛا فإْهِ  ٫ذبفع ٕٛت ٢تهتبٛا)(.)4
 -3ايتٛرٝل ٖٛٚ :تٛرٝل ايراٚ ٟٚتٛرٝل ايفك ٘ٝبايعٗاش ٠ي٘ فٛاز اإلفتا ,٤قٍٛ
اإلَاّ ايباقر ‚ َو ٬٭بإ بٔ تغًب( :اةًض ًب َصةجد ايهٛفةٚ ١افةية ايٓةاط,
فإْ ٞأ ب إٔ ٜرً ٣ب ظٝعيت َوًو)(.)5
ًٚب ٖ ا ايدٚر تععبي َدرش ١ايؽحابَ- ١درش ١ايرأ -ٟإفب َدرشتـب:
َ -1درش ١اىبد :١ٜٓ٭ٕ َرنسٖا اىبد ١ٜٓاىبٓٛرَ ٖٞٚ ٠درش ١اسبدٜث.
َ -2درش ١ايهٛف :١٭ٕ َرنسٖا ايهٛف ٖٞٚ ١تصُ ٢قبدرش ١ايةرأ ,ٟمبوًةٗا

 .1ايفؽ ٍٛاىبًُٗ ١ب أؼ ٍٛا٭ ,١ُ٥اسبر ايعاًَ ,ٞإ ,1ؿٚ .554قد ٚرش ًب لس َٔ ٙاىبؽةاشر
بأيفاظ َغاٜر.٠
 .2حبار ا٭ْٛار ,اجملًص ,ٞإ ,2ؿ .245أٚرشْا َفُ ٕٛايرٚا ٖٞٚ ,١ٜرٚا ١ٜطَٚ ١ًٜٛفؽً.١
 .3ا٫شتبؽار ,اي ٛش ,ٞإ ,1ؿ.183
 .4ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,1ؿ.52
ٚ .5شا ٌ٥ايعٝع ,١اسبر ايعاًَ ,ٞإ ,30ؿٚٚ .291رش ًب لةسَ ٙةٔ اىبؽةاشر ...( :إٔ أرً ٣ب
ظٝعيت َوًو).
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أبةةٝٓ ٛفةة ,١فةة ٬تعتُةةد عًةة ٢اسبةةدٜث ًب ايفتةةَ ٣ٛةةا مل ٜهةةٔ َرٜٚةةا عةةٔ نباعةة١
ففٝكي ايعٌُ باسبدٜثٚ ,تٛشع ايعٌُ بايكٝاط.
 -3أَا َدرش ١اسبدٜث :فكًًي َٔ ايكٝاط ٚبايغي أخر ٣تة ٢رَتة٘,
ْتٝج ١يتٛشع َدرش ١ايرأ.ٟ
ٚأخة ايفكٗةةاٜ ٤تفرقةةً ٕٛب اىبةةدٕ فهةةإ ًب َهةة ١شةةفٝإ بةةٔ عُٓٝٝةةًٚ ١ب اىبدٜٓةة١
اىبٓٛرَ ٠ايو ٚربٝع ١ايةرأًٚ ٟب ايهٛفة ١شةفٝإ ايوةٛرٚ ٟأبة ٛضبُةد ايبجًةٚ ٞأبةٛ
ٓٝفًٚ ,١ب ايبؽر ٠اسبصٔ ايبؽرًٚ ,ٟب بغداش أهبد بٔ ٓبةٌ ٚشاٚش ايعةاٖرٟ
ٚاي ربٚ ٟأب ٛرٛر ٚابٔ أب ٞعُس ٖٚعاّ بةٔ اسبهةًِٚ ,ب شَعةل ا٭ٚزاعةًٚ ٞب
َؽر ايعافعٚ ٞايًٝث بٔ شعد (.)1
ًٚب ٖ ة ا ايةةدٚر ظةةرع ايفكٗةةا ٤بتةةد ٜٔٚايصةةٓٚ ,١قةةد ر ٣ٚايةةرٚا ٠إٔ أَ ٍٚةةٔ
ش ٕٚايعًِ ٖ ٛضبُد بٔ َصًِ ايسٖر( ٟتٖ124:ةة)ٚ ,يهةٔ أقةدّ نتةاش أيةف ًب
ا٭ اشٜث ايفكٗ ١ٝرٚا ٙإبراٖ ِٝبٔ ايسبرقإ ْٚؽر بٔ َسا ِ عٔ اإلَاّ زٜد بةٔ
عً ٞاىبصتعٗد شٖٓ121( ١ة)(.)2

أصباب اختالف الفكَا:ٛ
ًب ٖ ا ايدٚر نورت اىب اٖب اإلشٚ ١َٝ٬تعدشت اٯراً ٤ب اىبصا ٌ٥ايعةرع,١ٝ
 ٚيو يٮشباش ايتاي:١ٝ
 -1عدّ اٖ٫تُاّ باش ٟ ٨بد ٍ٤بتد ٜٔٚايصٓ ١بٌ َةٓعِٗ َةٔ نتابتٗةا قةد أش٣
إفب ايدط ٚايتحرٜف يبا أٚةب اخت٬ف ايفكٗاً ٤ب ا٫عتُاش عًٗٝا.
 .1أشٚار عًِ ايفك٘ ٚأطٛار ,ٙناظف ايغ ا ,٤ؿ.78
 .2يُٓٝعر :اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ.83
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 -2ايتفاٚت ًب شع ١ا٫ط٬ع.
 -3اخت٬ف ايفِٗ ىبعاْ ٞاٯٜات ايكرآْٚ ١ٝأ اشٜث ا٭ هاّ.
 -4اخةةت٬ف ايفكٗةةاً ٤ب جٝةة ١أشيةة ١ا٭ هةةاّ نةةاخت٬فِٗ ًب جٝةة ١ايكٝةةاط

ٚشي.ً٘ٝ
 -5اخت٬ف َدارى ايفكٗا ٤يعًٌ ا٭ هاّ اىبٛةب ١يصرٜإ اسبهِ.
 -6ايصٝاش ١هلا ا٭رر ايععً ِٝب اخت٬ف ايفكٗا ٤٭ٕ بعض ايفتا ٫ ٣ٚتٛافةل
أ ٚام بعض ايص٬طـب.
 -7ايتعارق بـب ا٭شي ١ايعرع.١ٝ
ٚقد قاَٚي َدرش ١أٌٖ ايبٝي َ eدرش ١ايٓؾ َدرشة ١ايةرأٚ ٟا٫ةتٗةاش
بايرأ.ٟ

ممٔشات ٍذا الدّر ما ٓلٕ:
 -1اعتبةةار ٖةة ا ايةةدٚر شٚر اْ٫فةةراإ إفب َدرشةة ١أٖةةٌ ايبٝةةي ‚ ٚاْتعةةار
عًٚ َِٗٛآرارِٖ.
 -2ارتفاع ٚزٜاشْ ٠صةب ١ايةرٚاٚ ٠ايرٚاٜة ١ارتفاعةا ًَحٛظةا مل تعةٗدَ ٙدرشة١
أٌٖ ايبٝي ًب عٗٛشٖا ايو٬ر.١
 -3تٛشةةع َدرشةة ١أٖةةٌ ايبٝةةي ًب َةةٛاش ايتعًةةٝ ِٝةةث أـةةافي إفب ايعًةةّٛ
ايعرع ١ٝاىبعارف ايعكًٚ ١ٝايعً ّٛاي بٝعٚ ١ٝايعً ّٛاإلْصاْ.١ٝ
 -4ارتفاع ٚازشٜاش ْصب ١ايتأيٝف ْٚصب ١ايتٛشع ًب ْٛع ١ٝضبتٜٛات اىب٪يفات.
 -5نور ٠ايتٚ ٠ َ٬ايٛافد َٔ ٜٔايعًُةا ٤عًة ٢اإلَةاَـب ايؽةاشقـب ® قبةا مل
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ٜتٗٝأ َوً٘ يٮ َٔ ١ُ٥آباُٗ٥ا ٚأبٓاُٗ٥ا.
 -6برٚز رٜة ١ايةرأً ٟب اسبةٛار ٚاىبٓاقعةٚ ١ايٓكةد ٚطةرل اٯرا ٤ةٚ ٍٛفُٝةا
نإ ٜدٚر َٔ قفاٜا َٚصا ٌ٥عًًُ ١ٝب ًكات ٚيكا٤ات ايدرط.
 -7تغةةٝس أشةةًٛش ايتعًةةَ ِٝةةٔ اسبفةةغ ٚا٫شةةتعٗار إفب ايبحةةث ٚا٫شةةتكرا,٤
ٚبإ ٖ ا بعهٌ ٚاـا ًب ًكات ايتعً.ِٝ
 -8ايتأنٝد عًَٗٓ ٢ط ايٓؾ َٚكاَٗٓ ١َٚط ايرأ.ٟ
َ -9كا ١َٚا٭خ بترار ايؽحاب ١إ ا تعارـي َع شسٚ ٠شٓ ١رش ٍٛا هل .
ٚ -10ـع ا٭شاط يتكعٝد ايكٛاعد ا٭ؼٛيٚ ١ٝايفكٗ.١ٝ
 -11اْبوام َدرش ١ايفكٗا ٤ايرٚا.٠
 -12تأشٝض اىبدرش ١ايفًصف ١ٝاإلشٚ ١َٝ٬اىبدرش ١ايه.١َٝ٬
 -13برٚز َد ١ٜٓايهٛف ١صبتُعا يعٝع ١آٍ ضبُد ٚأشرِٖ ايهبس.٠
 -14برٚز َد ١ٜٓايهٛفَ ١رنسا عًُٝا يٓعر ٚتعً ِٝعً ّٛآٍ ضبُد.
الدّر اخلامط :عَد الهاظنٔـً ®

اإلماو الهاظه ّاإلماو الزضا
مبتد ٖ ا ايعٗد َٔ شةٖٓ148( ١ةة) إفب شةٖٓ203( ١ةة) ,أَ ٟةٔ ةـب اشتعةٗاش
اإلَاّ ايؽاشم ‚ إفب ـب اشتعٗاش فٝد ٙاإلَاّ ايرـا ‚.
ًب ٖ ا ايدٚر بدأت تات َدرش ١أٖةٌ ايبٝةي َر ًة ١ايت بٝةل فبةدأ ايعةٝع١
فُع ا٭َٛاٍ كٛقا ٚاةبٚ ١تربعةات َصةتحبٜٚ ١رشةًْٗٛا إفب إَةاَِٗ ايكا٥ةد أٟ
إفب َكر قٝاشتِٗ يبا أرار فٝع ١ايعباشةٝـب يبةا ةعةٌ اإلَةاّ َٛشة ٢بةٔ ةعفةر‚
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ٜصجَٔ ,ع يةو اشةتُرت اىبراشة٬ت ٚاىبهاتبةات َةع ظةٝعت٘ ,نُةا أُبعةد اإلَةاّ
ايرـا َٔ اىبد ١ٜٓاىبٓٛر ٠إفب خراشإ ٖٚ ,ا ايدٚر اتصةُي باىبٓةاظرات بةـب أُ٥ة١
أٌٖ ايبٝي ٚ eعًُا ٤ا٭شٜإ ٚفكٗا ٤ايعرٜعٚ ١اىبتهًُـب اٯخرٚ ٜٔبةإ ففة١ًٝ
أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝةي  , eنُةا نوةر ًب ٖة ا ايةدٚر تَ٬ة  ٠ا٭ُ٥ة ١اىبعؽةَٛـب ٚبةرٚز
فكٗةةاٚ ٤رٚا ٠نبةةار ٚهلةةِ َؽةةٓفاتْٚ ,عة ي رنةة ١ايتةةأيٝف يةةدٚاع ٞعةةدَٗٓ ٠ةةا
ايعرعٚ ١ٝاسبفارٚ ١ٜا٫ةتُاعْ ١ٝتٝج ١ايؽراع ايفهر.ٟ

ممٔشات ٍذا الدّر مبا ٓلٕ:
 -1عٛش ٠ايفغَ ًب ٖ ا ايعٗد عً ٢أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝي ٚ eظةٝعتِٗٚ ,خاؼة١
ًب أٜاّ اإلَاّ َٛش ٢ايهاظِ ‚ٚ ,قد ت رع ش٬طـب ايدْٝا بايد ٜٔيًكفا ٤عًة٢
أٖةةٌ ايةةدٜٚ ٜٔتخ ْٚةة٘ ٚشةة ١ًٝيتٛطٝةةد شةةً اِْٗ ٚرفةةع َكاؼةةدِٖ ,نُةةا ٜعةةٗد
بة يو إشةةرافِٗ ًب قتةةٌ ايؽةةًحاٚ ٤شةة,ي ايٓصةةاٚ ٤ايٛيةة ٛبةةدَا ٤ا٭برٜةةاٚ ٤اتبةةاع
ايعةةٗٛات فهةةإ شةفّا ِٗ شةفّانا يًةةدَآَٚ ٤ؽةةٛرِٖ ْؽةةسا يًباطةةٌ ٚرظةةٝدِٖ
َرظدا يًفٜٚ ,ٍ٬درى يو نٌ َٔ أيك ٢ايصُع ٚتبؽّر ًب ايتأرٜو.
 -2ازشٜاش اْتعار ايتعٝع ٚازشٜاش عدش ايعٝع.١
 -3ازشٜاش ْعاط ايعةٝع ١ايعًُةٚ ٞمشٛيٝتة٘ زبُٝةع اسبكة ٍٛاىبعرفٝة ١اىبعرٚفة١
آْ اى.
 -4اشتُرارَ ١ٜدرش ١ايفكٗا ٤ايرٚاَ ٠ع ازشٜاش عدش أفراشٖا.
ٚ -5فر ٠ايتأيٝف ًب ايفك٘ ٚاسبدٜث.
ٚ -6نةةإ ايفكٗةةاٜ ٤فتةةً ٕٛب اىبصةةأي ١بًفةةغ اسبةةدٜث حبةة ف إشةةٓاش ,ٙأَةةا ًب
عؽرْا اسباـر فت نر ايفت ٣ٛبًفغ رأ ٟاجملتٗد.
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الدّر الضادظ :عَد األٜن٘ أبيا ٛالزضا “

(اإلماو اجلْاد ّاإلماو اهلادٖ ّاإلماو العضهزٖ)
اَتد ٖ ا ايعٗد َةٔ شةٖٓ203( ١ةة) إفب شةٖٓ260( ١ةة) أَ ٟةٔ ةـب اشتعةٗاش
اإلَاّ ايرـا إفب ـب اشتعٗاش اإلَةاّ ايعصةهرٖٚ ,‚ ٟة٦ٓٝ ٛة َبتةدأ ايغٝبة١
ايؽةغرٚٚ ,٣شةِ ٖة ا ايعٗةد بعٗةةد أبٓةا ٤ايرـةةا  e٭ٕ نةٌ ٚا ةةد َةٔ ا٭ُ٥ةة١
ايو٬ر ١اىبعؽَٛـب  eاإلَاّ ضبُد بٔ عً ٞازبٛاش ٚاإلَاّ عً ٞبٔ ضبُد اهلاشٟ
ٚاإلَاّ اسبصٔ بٔ عً ٞايعصهر ٟنإ ٜعرف ًب زَاْ٘ بة(ابٔ ايرـا).
نإ اإلَاّ ازبٛاش ‚ مبةارط ْعةاط٘ ايعًُة ٞتعًُٝةا ٚإفتةا اٚ ٤رعاٜة ١يعةٕٚ٪
ايعٝعً ١ب اىبد ١ٜٓاىبٓٛر ٠تارًٚ ٠ب بغداش تار ٠أخرٚ ,٣يهٔ بةـب َةد ٚةةسر بصةبب
َا فرـت٘ عً ٘ٝايصً  ١ايعباش َٔ ١ٝرقاب ١تعتد ٓٝا ٚربف ٓٝا آخر.
َٚةةٔ خةة ٍ٬اىبكارْةة ١يعةةدش رٚا ٠نةةٌ ٚا ةةد َةةِٓٗ صةةبُا ةةةاَ ٤ةةٔ أعةةداش ًب
(رةاٍ اي ٛشٜ )ٞأت ٞعدش رٚا ٠اإلَاّ اهلاش ٟا٭نور  َٔٚبعةد ٙاإلَةاّ ازبةٛاش
()1

فاإلَاّ ايعصهر.ٟ

ٚقةةد كبّٝةةس ٖ ة ا ايةةدٚر بعةةاٖر ٠اجملةةايض ٚاىبٓةةاظرات ٚ ,يةةو ااٚيةة ١اشبًفةةا٤
ايعباشةةٝـب إفب تعةة ٜ٘ٛتعةة ١أُ٥ةة ١أٖةةٌ ايبٝةةي ٚ eاىبصةةا٤ي ١هلةةِ يعًةةِٗ ٜوبتةةٕٛ
ْكؽِٗ َٔ ايٓا  ١ٝايعًُ ١ٝفٝؽةً ٕٛإفب ٖةدفِٗ َةٔ إشةكاط ا٭ُ٥ةَ ١ةٔ ا٫عتبةار
ٚاسبةةَ َةةٔ َٓةةسيتِٗ ايععُةةً ٢ب ْفةةٛط اىبصةةًُـبْٚ ,ع ة ي ٖ ة  ٙاجملةةايض ظٓةةا
بايصً  ١ايعباش ١ٝإٕ ؼغر أ ١ُ٥أبٓا ٤ايرـا ٜ eفحُ ٕٛعٓدَا ٜصأي ,ٕٛفكد قةاّ
بأعبا ٤اإلَاَ ١اإلَاّ ازبٛاش ‚  ٖٛٚابٔ مثاْ ٞشٓٛاتٚ ,تٖ٫ٛا اإلَةاّ اهلةاشٟ
 .1يُٓٝعر :رةاٍ ايعٝو اي ٛش ,ٞإ ,1ؿ ,373ؿ ,383ؿ.397
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ٚععةرٜٔ

 ٖٛٚابٔ شي ععر ٠شْٓٗٚ ,١ض بٗا اإلَاّ ايعصهر ٖٛٚ ٟابٔ رة٬
شٓ.١

ٚقد ْصب اىب٪رخٚ ٕٛاىبفٗرش٪َ ٕٛيفات إفب أ ١ُ٥أبٓا ٤ايرـا ‚:
 -1رشةةاي ١اإلَةةاّ اهلةةاشً ‚ ٟب ايةةرش عًةة ٢أٖةةٌ ازبةةرب ٚايتفةةٜٛض ٚإربةةات
()1

ايعدٍ ٚاىبٓسي ١بـب اىبٓسيتـب أٚرشٖا بتُاَٗا اسبصٔ بٔ ظعبً ١ب (ذبف ايعك.)ٍٛ

 -2أةٛب ١اإلَاّ اهلاش ‚ ٟعٔ َصا ٌ٥ايكاـ ٞؼب ٢ٝبٔ أنةوِ أٚرشٖةا ابةٔ
ظعبً ١ب (ذبف ايعكٚ ,)ٍٛااد

()2

اجملًصً ٞب (حبار ا٭ْٛار) نُا َرت.

 -3ايتفصس اىبعرٚف بة (تفصس اإلَاّ اسبصٔ ايعصهر.)ٟ

ممٔشات ٍذا الدّر ما ٓلٕ:
 -1اتصةةعي رقعةة ١اْتعةةار ايتعةةٝع ًب ٖ ة ا ايعٗةةدٚ ,نوةةر ايعًُةةاٚ ٤ايةةدعا ٠إفب
َ ٖب أٌٖ ايبٝي .e
 -2انتُاٍ َعامل ٚأبعاش َدرش ١ايفكٗا ٤ايرٚاً ٠ب اىبٓٗط ٚاىباش.٠
 -3برٚز ظاٖر ٠اىبٓاظرٚ ٠اىبصا٤ي ١٭ ١ُ٥أٌٖ ايبٝةي ٚ ,eناْةي ْتةا٥ط ٖة ٙ
اىبٓاظرات إٔ أع ي ايهوس ًب صباٍ ايتعرٜع اإلش.َٞ٬
 -4أيّفةةي ًب ٖةة ا ايةةدٚر نتةةب ايؽةةحال ٚاىبصةةاْٝد ايصةةت ١عٓةةد أٖةةٌ ايصةةٓ١
أؼةةحاش َدرشةة ١ايةةرأٖٚ ٟةة ٞؼةةحٝا ايبخةةار ٟاُةةد ايبخةةار( ٟتٖ256:ةةة)
ٚؼحٝا َصًِ بٔ اسبجةاإ ايٓٝصةابٛر( ٟتٖ261:ةة)ٚ ,شةٓٔ ايصجصةتاْٖٚ ٞةٞ
 .1ذبف ايعك ,ٍٛابٔ ظعب ١اسبراْ ,ٞؿ.458
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ ,476حبار ا٭ْٛار ,اجملًص ,ٞإ ,10ؿ.386
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٭بةة ٞشاٚش شةةًُٝإ ايصجصةةتاْ( ٞتٖ275:ةةة) ٚشةةٓٔ اي َةة  ٟاُةةد ايصةةًُٞ
اي َة ( ٟتٖ297:ةةة)ٚ ,شةةٓٔ ابةةٔ َاةةة٘ اُةةد ايكةةسٜٚا اىبعةةرٚف بةةابٔ َاةةة٘
(تٖ263:ة) ٚشٓٔ ايٓتصا ٞ٥٭هبد بٔ ظعٝب ايٓصا( ٞ٥تٖ303:ة).
 -5ظٗرت ايعً ّٛايعكًً ١ٝب ٖ ا ايدٚرٚ ,اتصةع أفكٗةا ٚاْتعةرت نتبٗةا ,فةإٕ
 ٫أْة٘ قةد أٚـةا
ايفًصف ١ايْٛٝاْٚ ١ٝلسٖا قد شخًي ايب٬ش اإلش ١َٝ٬بعد قرْـب إ َّ
اىبصًَُ ٕٛصاًٗ٥ا ٚأـةافٛا إيٗٝةا ايعة ٤ٞايهةوس ٚأخرةٖٛةا حبًة ١نبًٝة ١بعةد إٔ
ٖ بٖٛا ْٚكحٖٛا ْٚاقعٛا َا نإ طبايفا يًعكٝد ٠ايدٚ ١ٜٝٓاٯٜات ايكرآْٝة ١فعٗةرت
خايؽةةةَ ١ةةةٔ اٯرا ٤اإلسباشٜةةةٚ ١اشبرافةةةات ايتكًٝدٜةةةٚ ,١أزايةةةٛا عٓٗةةةا اسبجةةةب
ٚايغُةٛق ٚفتحةةٛا بةةاش اىبٓاقعةةات ٚاىببا ةةث فٗٝةةا ٚأع ةةٛا يًعكةةٌ رٜةة ١ايفهةةر
ٚأـافٛا هلةا َبا ةث قُٝة ١نُبحةث ايٓبةٚ ٠ٛاإلَاَةٚ ١رتبٖٛةا ترتٝبةا صةٓا تة٢
أؼةةبحي ايعً ة ّٛايعكًٝةة ١لةةس ايعًةة ّٛايعكًٝةة ١ايْٛٝاْٝةة ١أ ٚايفارشةة ١ٝأ ٚاهلٓدٜةة,١
ٚنإ أظٗر طابع عً ٢ايعً ّٛايعكً ١ٝاإلش ٖٛ ١َٝ٬قدرتٗا عً ٢ازبُع بـب ايةدٜٔ
()1

ٚايفًصفٚ ١اسبهُٚ ١اىبعرف.١

ّىضتيتج مً تارٓذ التغزٓع اإلصالمٕ اإلمامٕ ما ٓلٕ:
 -1إٕ ايٓؽةةٛؿ ايعةةرع ١ٝعٓةةد َدرشةة ١أٖةةٌ ايبٝةةي ناْةةي بايكةةدر ايهةةاًب
ٚايةةٛاًب بتسٜٚةةد ايفكٝةة٘ ًب صبةةاٍ ا٫شةةتٓباط باىبةةاش ٠ايعًُٝةة٫ ١شةةتخ٬ؿ ا٭ هةةاّ
ايعرع ١ٝايفرعَٗٓ ١ٝا.
 -2إٕ نور ٠عدش ايرٚا ٠عٔ أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝي ٜ eع ٓٝا َد ٣اٖتُةاّ َدرشة١
أٌٖ ايبٝةي ‚ بةأَر ايتعةرٜع اإلشةٚ ,َٞ٬قةد ؼةعد ايةرقِ ايبٝةاْ ٞأٜةاّ اإلَةاّ
. 1يُٓٝعر :أشٚار عًِ ايفك٘ ٚأطٛار ,ٙناظف ايغ ا ,٤ؿ.201
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ايؽاشم ‚ ؼعٛشا نبسا ًَٚحٛظا.
 -3إٕ نور ٠ايرٚا ٠قد فس عًُا َٔ ٤عٗٛش ا٭ٚ ١ُ٥خباؼةً ١ب ايكةرٕ ايوايةث
اهلجر ٟإفب ايتأيٝف ًب (ايرةاٍ) ٚت ٞبة (عًِ ايرةاٍ).
 -4ايهتب ايةيت أيفةي عًة ٢أشةاط َةٔ طرٜكة ١اىب٪يةف ًب رٚاٜة ١ا٭ اشٜةث
اييت نرٖا فٗٝا إفب ْٛعـب :أؼٚ ,ٍٛلس أؼ:ٍٛ
 -1ا٭ؼةة ٍٛا٭ربعُا ٥ةٖٚ :١ةة ٞايةةيت ش ّٕٚفٗٝةةا َ٪يةفُٖٛةةا ا٭ اشٜةةث ايةةيت
تعٖٛا َةٔ اإلَةاّ َباظةرٚ ٠رٖٚٚةا عٓة٘ بةٚ ٬اشة ٚ ,١ايةيت تعٖٛةا َةٔ را ٍٚ
ٜرٜٗٚا -بدٚر -ٙعٔ اإلَاّ َباظر ٠أ ٟإٔ َا ًب ٖة  ٙا٭ؼة ٍٛأ اشٜةث مل ٜٓكةٌ
َٔ نتاشٚ ,إلبا اعتُد ًب طرٜك ١تد ٜ٘ٓٚعً ٢ايصُاع َٔ اإلَاّ أ ٚيبٔ ٜر ٟٚعةٔ
اإلَاّ َباظر.٠
ٖٓ َٔٚا عرّف ايٝ ٛد ايبٗبٗاْ ٞا٭ؼٌ بكٛية٘( :ا٭ؼةٌٖ :ة ٛايهتةاش اية ٟ
نبع فَ ٘ٝؽٓف٘ ا٭ اشٜث اييت رٚاٖا عٔ اىبعؽ ّٛأ ٚعٔ ايرا ٟٚعٓ٘)(.)1
ٚقد بًغةي عةد ٠ايهتةب ا٭ؼة ٍٛأربعُا٥ة ١نتةاش ٭ربعُا٥ة٪َ ١يةف ,رٚاٖةا
أؼةةحابٗا تاعةةا عةةٔ اإلَةةاّ ايؽةةاشم ‚ ٚعةةٔ ابٓةة٘ ايهةةاظِ ‚ أ ٚعةةٔ أ ةةد
أؼحاش اإلَاّ ايؽاشم عٓ٘ٚ .ناْةي طرٜكة ١تةد ِٜٗٓٚهلة  ٙا٭ؼة ٍٛايةيت تةدٍ
عً ٢رؼِٗ عً ٢ايفبَ ٚاٖ٫تُاّ ايهبس بااافعة ١عًة ٢أؼةاي ١ايةٓؾ َةٔ إٔ
ٜعرـ٘ ظ ٤ٞيبا قد ؽبٌ ب٘.
ٚقةةد ناْةةي َٛـةةع ا٫عتبةةار ٚا٭ُٖٝةةٚ ١تٝةةي ًب أيصةةٓ ١ايفكٗةةا ٤با٭ؼةةٍٛ
 .1ايفٛا٥د ايرةاي ,١ٝايٝ ٛد ايبٗبٗاْ ,ٞؿ.34

99

اشفص إاشثاشث/إاملبحثإاألول:إأدوارإاشترزععإاإلصالمي إ

ا٭ربعُا٥ةٜٛٚ ١ةةد ايهةةوس َٓٗةا ًب َهاتةةب ايٓجةف ا٭ظةةرف ٚتةد ٜٔٚأنورٖةةا مل
ٜهٔ َرتبا عً ٢أبٛاش ايفك٘ إ إٔ أربابٗا ناْٛا ٜهتب ٕٛنًُا ٜصُعَ ٕٛةٔ ا٭ُ٥ة١
حبصب ايسَٔ  ٫حبصب أبٛاش ايفك٘.
 -2نتب لس ا٭ؼ ٖٞٚ :ٍٛاييت ْكٌ إيٗٝةا أ ٚفٗٝةا َ٪يةفُٖٛةا ضبتٜٛاتٗةا َةٔ
ا٭ اشٜث عٔ نتاش َهتٛش أ ٟأِْٗ مل ٜعتُدٚا ايصُاع ٚإلبا ايٓكٌ عٔ اىبةدّٕٚ
ٚاىبهتٛش.
ٚعٔ ٖ  ٙايهتب أؼٚ ٫ٛلسٖا ْكةٌ أؼةحاش صبُٛعةات اسبةدٜث اإلَاَٝة١
اييت أيفي ًب أٚاخر عٗد ايغٝب ١ايؽغرٚ ٣أٚا ٌ٥عٗد ايغٝب ١ايهرب .٣فكد ٚفّةرت
َدرشةة ١أٖةةٌ ايبٝةةي َةةٔ قبةةٌ ا٭ُ٥ةة e ١أْفصةةِٗ نةةٌ َت ًبةةات َٚصةةتًسَات
ايتعرٜع اإلش َٞ٬٭تباعٗا َٔ ايعٝع ١خاؼٚ ١يًُصًُـب عاَ ٚ ١يو:

ٚ -1ـع اىبٓٗط.

 -2تٛفس اىباش.٠

 -3ته ٜٔٛايرةاٍ.

الدّر الضابع :عَد الػٔب٘ الصػزٚ
إٕ اإلَاّ اىبٗد ٟبٔ اسبصٔ ايعصهر( ٟعجل اهلل تعاىل فره) قد اشت عٔ أْعةار
ايٓةةاط يعرٚفةة٘ ايصٝاشةة ١ٝاىب ة نٛر ٠تارؽبٝةةاٚ ,أطًةةل ايعةةٝع ١اإلَاَٝةة ١عًةة ٢عةةدّ
فةةٛر اإلَةةاّ ٚعةةدّ كبهّةةٔ ا٫تؽةةاٍ بةة٘ عٓٛاْةةا يةةتًهِ اسبكبةةٖٚ ١ةة( ٞايغٝبةة)١
ٚقصُٖٛا َٔ ْا  ١ٝتأرؽب ١ٝإفب قصُـب:
 -1ايغٝبةة ١ايؽةةغرٚ :٣تعةةٌُ كبةة ١كبهةةٔ ا٫تؽةةاٍ باإلَةةاّ عةةٔ طرٜةةل
ٚنٚ .٘٥٬ابتدأت ايغٝب ١ايؽغر َٔ ٣شٖٓ260( ١ة) إفب شٖٓ329( ١ة) أ ٟابتةدأت
َةةٔ ةةـب ٚفةةا ٠اإلَةةاّ اسبصةةٔ ايعصةةهر ‚ ٟإفب ةةـب ٚفةةا ٠آخةةر ٚنةة ٤٬اإلَةةاّ
اىبٗد ٖٛٚ ٟاىبعرٚف بايصُر.ٟ
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 -2ايغٝب ١ايهربٚ :٣تعٌُ زَٔ عدّ ايتُهٔ َٔ ا٫تؽاٍ باإلَاّ.

الضفزا ٛاألربع٘:
ٚنةةإ ا٫تؽةةاٍ باإلَةةاّ اىبٗةةدً ٟب عٗةةد ايغٝبةة ١ايؽةةغرً ٣ب بغةةداش ٜةةتِ عةةٔ
طرٜل ٚن ٘٥٬اي ْ ٜٔؽبِٗ ي يوٚ ,اي  ٜٔعرفٛا بايصفرا ٤يكٝاَِٗ بايصةفار ٠بةـب
اإلَاّ ٚايعٝع:ِٖٚ ١
 -1أبةة ٛعُةةر ٚعوُةةإ بةةٔ شةةعٝد ايعُةةر ,ٟتةةًٛب ةةدٚش شةةٖٓ265 ١ةةةٚ .مت تعٓٝٝةة٘
شفسا يإلَاّ اىبٗد َٔ ٟقبٌ أب ٘ٝاإلَاّ ايعصهر.ٟ
 -2أب ٛةعفر ضبُد بٔ عوُإ بٔ شعٝد ايعُر( ٟت :شٖٓ304 ١ة).
 -3أب ٛايكاشِ اسبصـب بٔ رٚل ايٓٛخبيت (ت :شٖٓ326 ١ة).
 -4أب ٛاسبصٔ عً ٞبٔ ضبُد ايصُر( ٟت :شٖٓ329 ١ة).
ٚنةةإ ايصةةُر ٟآخةةر ايصةةفراٚ ٤بٛفاتةة٘ اْك عةةي ايصةةفار ٠بةةـب اإلَةةاّ اىبٗةةدٟ
(عجل اهلل تعاىل فرجه).
ٚناْةةي ٚظٝفةةٖ ١ةة ٤٫٪ايصةةفرا ٤ا٭ربعةة ١تًكةة ٞا٭شةةَ ١ً٦ةةٔ ايعةةٝعَ ١هتٛبةة١
ٚرفعٗا إفب َكاّ اإلَاّ اىبٗةد( ٟعجل اهلل تعاىل فرجه) ٚنةإ اإلَةاّ ٜٛقةع باإلةابة١
عٔ ايص٪اٍ عً ٢ايٛرق ١اىبهتٛش عًٗٝا ايص٪اٍَٚ ,ةٔ ٖٓةا تٝةي ٖة  ٙا٭ةٛبة١
بةةة(ايتٛقٝعات) ٚناْةةي ايغٝبةة ١ايؽةةغر ٣كبٗٝةةدا يًغٝبةة ١ايهةةرب ٣نةةٜ ٞعتُةةد ايعةةٝع١
َٔ بعد ايصفرا ٤عً ٢ا٫شةتك ٍ٬بأْفصةِٗ  ٚيةو بةايرةٛع إفب ايعًُةاً ٤ب َعرفة١
اسبهِ ايعرع ٞاي  ٟأطًل عً ِٗٝفُٝا بعد بة(ْٛاش اإلَةاّ) ٚعبّةر عةٔ ٚظٝفةتِٗ
مت ٖ ة ا ًب ايتٛقٝةةع ايعةةرٜف ايؽةةاشر َةةٔ اإلَةةاّ
ايعةةرع ١ٝبةةة(ايٓٝاب ١ايعاَةةٚ )١قةةد ت
اىبٗةد( ٟعجل اهلل تعاىل فرجه) ٚاية  ٟةةا ٤فٝة٘ٚ( :أَةا اسبةٛاش

ايٛاقعة ١فةارةعٛا
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فٗٝا إفب رٚا ٠دٜوٓا فإِْٗ جيت عًٝهِ ٚأْا ج ١ا هل عً.)ِٗٝ
ًٚب عٗةةد ايغٝبةة ١ايؽةةغر ٣نةةإ بةةد ٤تةةأيٝف صبُٛعةةات اسبةةدٜثٝ ,ةةث أيةةف
ايعٝو أب ٛةعفر ضبُد بةٔ ٜعكةٛش ايهًةٝا (تٖ329:ةة) نتابة٘ اىبٛشة ّٛبايهةاًب
نبع٘ َٔ ا٭ؼٚ ,ٍٛاشتغرقي َد ٠تأيٝف٘ ( )20شٜٓٚ ,١عٌُ عًة )34( ٢نتةاش
 )326(ٚباش ٚعدش أ اشٜو٘ ( )16199دٜث ,بعةدَا نةإ َةٔ ايؽةعٛبَ ١عرفة١
اسبهِ ايعرع ٞيًحاشرٚ ١ايهتب اىبٛةٛش ٠عٓدِٖ مل تهٔ شًٗ ١اىبأخة ٚ ,ناْةي
لس َبٛبةٚ ١فٗٝةا أ اشٜةث لةس َكبٛيةَ ,١ةع إٔ بعةض ا٭خبةار ناْةي ضبفٛظةً ١ب
()1

ايؽدٚر ؽبع ٢ـٝاعٗا.

الهايف ّاجلامع الصخٔح:
إٕ َٛقف عًُا ٤اإلَاََ َٔ ١ٝرٜٚات ايهًٝا ًب ايهاًب َٛقف عًُ ٞفرـةت٘
قٛاعةةد ٚأؼةة ٍٛعًُةة ٞايرةةةاٍ ٚاسبةةدٜث فكةةد ٜةة٪ش ٟإفب ا٫تفةةام أ ٚا٫خةةت٬ف
بُٓٝا رفض عًُا ٤ايصٓ ١إٔ ربفع َرٜٚات ايبخارً ٟب ازباَع ايؽةحٝا يكٛاعةد
ْكد ايرٚاٚ ١ٜأؼ ٍٛتكة ِٜٛايرٚاٜةٚ ١ايكة ٍٛبعؽةُت٘ نعؽةُ ١ايكةرإٓ ايهةر ِٜفة٬
ٜأت ٘ٝايباطٌ َٔ بـب ٜد َٔ ٫ٚ ٜ٘خًف٘ ,فرشٚا نٌ ْكةد ٜٛةة٘  ٚرَةٛا ايٓعةر فٝة٘
ٚا٫شتُاع إي.٘ٝ

الدّر الجامً :الػٔب٘ الهربٚ
ابتدأت ايغٝب ١ايهرب ٣بٛفا ٠آخر شفرا ٤اإلَاّ اىبٗد( ٟعجل اهلل تعاىل فرجه)
 ٖٛٚايعٝو عً ٞبٔ ضبُد ايصُر( ٟت :شٖٓ329 ١ة) ٚبإع ٕ٬يو َٔ قبٌ

اإلَاّ اىبٗد( ٟعجل اهلل تعاىل

فرجه) بعد إٔ أْاط َصٚ٪ي ١ٝرعا ١ٜظ ٕٚ٪ايعٝع١

 .1يُٓٝعر :أشٚار عًِ ايفك٘ ٚأطٛار ,ٙناظف ايغ ا ,٤ؿ.219
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فهرا ٚعُٚ ٬خباؼً ١ب صباٍ َعرف ١اسبهِ ايعرع ٞبفكٗاٖ َ ٤ب أٌٖ ايبٝي
‚ٚ .بدأت خ ٛات عًُ ١ٝعٓد اإلَاَ:ٖٞٚ ١ٝ
 -1إكباّ ًكات اسبدٜث ايفكٗ ٞتأيٝفا.
َٛ -2اؼً ١ايتأيٝف ًب رٚا ٠اسبدٜث ٚطبكاتِٗ.
ٚ -3ـع ايفٗارط ىب٪يفات ايعٝع ١إ ؽا اٚ ٤بٝاْا.
 -4نتاب ١اىبت ٕٛايفكٗ.١ٝ
 -5تأيٝف ايهتب ايفكٗ ١ٝا٫شتد٫ي.١ٝ
 -6اشتخ٬ؿ ايكٛاعد ا٭ؼٛيَ َٔ ١ٝع ٝات ايٓكٌ َٚدرنات ايعكٌ.
 -7بًةةٛر ٠خ ةةَ َٓٚةةاٖط ايبحةةث ًب ايعًةة ّٛايعةةرع ١ٝاىب ة نٛرَ ٠ةةٔ ةةدٜث
ٚرةاٍ ٚفك٘ ٚأؼ.ٍٛ
 -8اشتكراَ ٤ؽاشر ا٭ هاّ ايعرعٚ ١ٝايٛظا٥ف ايعرعٚ ١ٝايعكً.١ٝ
 -9ته ٜٔٛاىبرانس ايعًُ ١ٝيًدراشٚ ١ايبحث.
 -10ت ٜٛر شا٥ر ٠اىبرةع ١ٝايد.١ٜٝٓ

املبخح الجاىٕ
املزانش العلنٔ٘ يف عَد الػٔب٘
عٌُ ايعٝعً ١ب ٖ ا ايعٗد عً ٢فتا اىبرانس ايعًُ ١ٝيتٗ ١٦ٝاىبراةع ايعًَُ ١ٝةٔ
نتةةب ٚرشةةاٚٚ ٌ٥رةةا٥لٚ ,تةةٛفس أشٚات ايبحةةث َةةٔ ةةاٍ َٚهةةإ َٚصةةتًسَات
ايهتابٚ ١إعداش ا٭ةٛا ٤اىبٓاشب ١يًدراشٚ ١ايتأنٝد َٓٗا:

 -1مهتب٘ صابْر:
أشصةةٗا أبةةْ ٛؽةةر شةةابٛر بةةٔ أرشظةةس (تٖ416:ةةة) ٖٚةةٚ ٛزٜةةر يبٗةةا ٤ايدٚيةة١
ايبٚ ,ٜٞٗٛاظةتًُي خساْةٖ ١ة  ٙاىبهتبة ١أنوةر َةٔ ععةر ٠آ٫ف صبًّةد َةٔ أؼةٓاف
ايعًةةٚ ,ّٛناْةةي َةةأ ٣ٚيًعًُةةاٚ ٤ايبةةا وـب ٜةة شش ٕٚإيٗٝةةا يًةةدرط ٚاىببا وةة١
ٚاىبٓاظرٚ ٠ايتأيٝف .مل تعُتر ٖ  ٙاىبهتب ١أنور َٔ شبعـب شةٓ ١رةِ ا
ا

قةي عٓةدَا

قي بغداش.

 -2خشاى٘ الغزٓف املزتض:ٙ
ناْةي ذبتةة ٟٛعًة ٢مثةةاْـب أيةف صبًةةدٚ ,ناْةةي َةٔ أٖةةِ ايةدٚر ايعًُٝةة ١ايةةيت
ٜرتاشٖةةا ايعًُةةاٚ ٤ا٭شبةةاٚ .٤قةةد نةةإ ايعةةرٜف اىبرتفةةٜٓ ٢فةةل عًٗٝةةا بهةةٌ لةةاٍٍ
ْٚفٝض.
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 -3دار العله للغزٓف الزضٕ:
ٚذبت ٟٛعً ٢خساْ ١نتب ً ٖٞٚب َؽاف اشبسا ٔ٥ايهرب ٣ببغداش.

 -4دار العٔاعٕ بضنزقيد:
 ٖٛٚأب ٛايٓفر ضبُد بٔ َصعٛش ايعٝاظ ٞايصًُ ٞايصةُرقٓد( ٟتٖ320:ةة),
ٚاظتٗرت َهتبت٘ ًب ْٛا  ٞخراشإ  ٖٞٚتسٜد عًَ ٢ةا٥يت أيةف نتةاش أظةٗرٖا
تفصس ٙاىبعرٚف بتفصس ايعٝاظ.ٞ

املزجعٔ٘:
اىبرةع ١ٝايعاَة ١يًفكٝة٘ ٖة ٞايتةٛي ٞيعة ٕٚ٪ا٭َة ١اإلشة ١َٝ٬بأنبعٗةا ٚبٝةدٙ
اإلشار ٠يتدبس أ ٛاهلا ٚأٚـاعٗا ٜٚصُ ٢اىبتكُّؾ بٗا اىبرةةع بفةتا اىبةٚ ِٝنصةر
ازب ةٚ ِٝاىبرةةةع ٚاىبكًَّةةد َؽ ة ًحإ َتةةأخرإ أُخ ة ا َةةٔ ايتٛقٝةةع ايعةةرٜف اٯَةةر
بايرةٛع إفب ايفكٗاً ٤ب اسبٛاش

ايٛاقعٚ ١ا٭َر بتكًٝةد ايفكٗةاٚ .٤توبةي اىبرةعٝة١

يًفك ٘ٝاجملتٗد ايعاشٍ ايعارف قبجار ٟا٭َٛر ٜٚهة ٕٛايتكًٝةد ايعةاّ ية٘ ٚا٭ هةاّ
ايعةةرع ١ٝايةةيت ربةةؾ ا٭َةة ١اإلشةةَ ١َٝ٬وةةٌ ازبٗةةاش ٚايع٬قةةات ايدٚيٝةةٚ ١شٝاشةة١
ايب٬ش ٚتصٝس أَٛر ايعباش ٚعب ٛيو ٫ٚ ,ػبٛز يهٌ فكٚ ٘ٝصبتٗد إٔ ٜتكُؽٗا بةٌ
٫بةةد هلةةا َةةٔ ظةةرٚط تتةةٛفر فٝةة٘ إـةةاف ١يعةةرٚط اجملتٗةةدَٗٓ ,ةةا ا٭عًةةِ با٭ هةةاّ
ايعرعٚ ١ٝايبؽس قبجةار ٟا٭َةٛر ٚايعةارف بتةدبس ايٛقةا٥ع ٚااةافغ عًة ٢بٝفة١
اإلشٚ ّ٬اىبدافع عٔ اىبصًُـب ًب شا٥ر اسبٛاش

ٚاىبخايف هلٛا ٙاىبٛقع يًُٗايةو

ٚاىبكبٌ عً ٢آخرت٘ ,فأؼبا َٔ اىبِٗ ةةدا إٔ ٜةتفحؾ تفحةؾ ايٓٝكةد ايؽةرٜف
يًرةاٍ ًب َٔ ٜدع ٖ ٞا اىبٓؽب ايععة ِٝفإـةاف ١إفب ايعةرٚط اىبة نٛر ٠آْفةا إٔ
ٜعةةرف ْصةةب٘ ٚب٦ٝتةة٘  ٚصةةٔ شةةًٛن٘ ًب َاـةة ٚ ٘ٝاـةةر ٙفهةةِ ٚنةةِ َةةٔ شخةةٌ ًب
شًو ايعًُا ٖٛٚ ٤يٝض َِٓٗ اشتعإ باىباٍ  ٚرّ اسبٚ ٍ٬أ ٌ اسبراّ ًب شةبٌٝ
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إٔ ٜؽةبا عًُةةا َةٔ ا٭عةةَٚ ّ٬رةعةا يًعةةٛاّٚ .قةد أشرى ا٫شةةتعُار خ ةر ٖة ا
اىبٓؽب ايدٜا ٚاىبكةاّ اير ٚةاْ ٞفأخة ٜعُةٌ ٭ٕ ػبعةٌ ية٘ ْؽةٝبا َٓة٘ أٜ ٚعةٙٛ
ؼٛرت٘.
ْعةةأت اىبرةعٝةة ١ايدٜٝٓةة ١عٓةةد اإلَاَٝةة ١يتكةة ّٛبةةدٚر ايٓٝابةة ١ايعاَةة ١عةةٔ اإلَةةاّ
اىبٗةد( ٟعجل اهلل تعاىل فرجه الشريف)ٚ ,ايعةاٖر إٕ ايسعاَة ١ايدٜٝٓة ١يًعةٝع ١ناْةي
بعد ايغٝب ١ايؽغر ٣فإْٗةا قبةٌ يةو مل تهةٔ إ ٫إلَةاّ ايعؽةر أ ٚايصةفرا ٤اية ٜٔ
بٚ ٘ٓٝبـب اشبًل.
ٚكبوًّي ًب ايفك ٘ٝايسعٚ ِٝابتدأت بايعةٝو اىبفٝةد فتًُٝة  ٙايصةٝد اىبرتفةَ ٢ةٔ
بعدٖا فايعٝو اي ٛش.ٞ

أّالً :مزنش بػداد:
ترتبَ ايدراشات ايدٜٝٓة ١ارتباطةا ٚرٝكةا َةٔ ٝةث اىبهةإ عٓةد ايعةٝع ١قبحةٌ
َرةعِٗ ايدٜاٚ ,قد اشةتك بي بغةداش بصةبب ٚةةٛش اىبرةعٝة ١ايدٜٝٓة ١يإلَاَٝة١
فٗٝةةا ايعًُةةاٚ ٤اي ةة٬ش َةةٔ طبتًةةف ا٭َؽةةار ٚا٭ق ةةار اإلشةةَ ١َٝ٬ةةٔ ايهٛفةة١
ٚايبؽرٚ ٠قِ ٚايرْٝٚ ٟصابٛر ٚخراشإ َٚا ٚرا ٤ايٓٗر ٚايعاّ َٚؽةرٚ .باْتٗةا٤
هِ با بٜٛة٘ ًب بغةداش عًة ٢أٜةد ٟبةا شةًجٛم اْتكًةي اىبرةعٝة ١إفب ايٓجةف
ا٭ظرف.
ٚناْي َٗاّ اىبرةع ايعًُٚ ١ٝاإلشار ١ٜتتُوٌ قبا :ًٜٞ
 -1إشار ٠ظةة ٕٚ٪ايتعًةة ِٝايةةدٜا ًب َرنةةس ٙايرٝ٥صةةًٚ ٞب اىبرانةةس ايفرعٝةةً ١ب
ا٭َؽار اإلش ١َٝ٬ا٭ُخر.
 -2إيكةةا ٤اااـةةرات ٚايتةةدرٜض ٚعكةةد اجملةةايض ٚاىبٓةةاظرات بٓفصةة٘ بةةايتعًِٝ

106

املخدل إل ىإاشرزعة إاإلصالمي إ إ

ايعاي( ٞايبحث اشبارإ).
 -3تعٝٝد اىبدارط يصةهٔ ٚشراشة ١اي ة٬شٚ ,إْعةا ٤اىبهتبةات ٚإعةداش شٚر
ايعًِ.
 -4إةرا ٤ايرٚاتب ٚاىبصاعدات اىباي ١ٝىبعٝع ١ا٭شات ٚ ٠اي ًب.١
 -5تعٝـب ايٛنٚ ٤٬ايكفاً ٠ب ا٭َؽار اإلش ١َٝ٬ىبكًد.ٜ٘
 -6ايفتٝا ٚايرش عً ٢ا٭شٚ ١ً٦ا٫شتفصارات.

ثاىٔاً :مزنش اليجف األعزف:
بعد ٚفا ٠ايعرٜف اىبرتفٚ ٢ا٫ـة رابات ايةيت ةدري ًب بغةداش َةٔ خةٍ٬
ايتٓهٚ ٌٝايتكت ٌٝبايعةٝعَ ١ةٔ قبةٌ ايصة٬ةك ١اْتكةٌ ايعةٝو اي ٛشة ٞإفب ايٓجةف
ف ٛية٘ َةٔ فٗٝةا َةٔ ايفكٗةاٚ ٤اي ة٬ش ٚٚفةد إيٗٝةا
ٌ أرـٗا ٚايتة ت
ا٭ظرف  ٚت
آخرٚ ,ٕٚاختار ايٓجف ا٭ظرف تُّٓٝا قبجاٚرَ ٠رقد أَس اىبةَٓ٪ـب عًة ٞبةٔ أبةٞ
طايب ‚ ٚتربنا برٚل ر ٚاْٝت٘ٚ .رال ُٜعةد ت َ٬ت٘ إعداشا تربٜٛا ت ٢بًغ َةٔ
ربرإ َٔ َٓرب ٙايعرٜف أنوةر َةٔ ر٬مثا٥ة ١صبتٗةدٚ ,عٓةدَا تةًٛب ايعةٝو اي ٛشةٞ
شٖٓ460 ١ة تٛفب اىبرةعٚ ١ٝيد ٙأب ٛعً ٞاسبصةٔ بةٔ ضبُةد اي ٛشة( ٞتٖ515:ةة),
ٚيعُل تكدٜض ايعٝو اي ٛش َٔ ٞقبٌ ت َ٬ت٘ ت ٞعؽر ٙبعؽةر اىبكًةدْ ٠عةرا
٫يتساَِٗ بترا ٤أشتا ِٖ ٚعدّ ازبرأ ٠عًة ٢طبايفتة٘ اية  ٟاَتةد َا٥ة ١شةٓ ,١تة٢
ةا ٤ابٔ إشرٜض اي  ٟنإ شهٓاً ٙب اسبًة ١ايفٝحةا ٤فهصةر ٖة ا ازبُةٛش ٚخةايف
ايعٝو اي ٛشٚ ٞأعاش ا٫ةتٗاش.

ثالجاً :مزنش حلب:
ًٚب ٖ  ٙايف  ٠ايسَْٓ ١ٝعأ َرنس يًدراش ١ايدً ١ٜٝٓب ًب أْعأ ٙايعٝو هبةس٠
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بةةٔ عبةةد ايعسٜةةس ايةةد ًُٜٞاىبعةةرٚف بصةة٬رُٓٝ ,ةةا أرشةةً٘ ايصةةٝد اىبرتفةة ٢يٓعةةر
َ ٖب أٌٖ ايبٝي إفب ًب ,رِ تٓاَي ٖ  ٙاىبدرش ١عًُا ٚفكٗا عًٜ ٢ةد ايصةٝد
ابٔ زٖرٚ ٠بٛٝت٘ ٚأشرت٘ اييت خرةي أة ٤٬ايعًُاٚ ٤أنابر ايفكٗةا ٤تة ٢عةرف
بٝي زٖر ٠بٓكباً ٤ب ٚشٜارِٖ أظٗر َٔ نٌ َعٗٛر.

رابعاً :مزنش احلل٘:
اظةةتٗرت اسبًةةً ١ب ايكةةرٕ ايصةةاشط اهلجةةر ٟنُرنةةس عًُة ٞنةةبس َةةٔ َرانةةس
اسبرنات ايعًُ ١ٝاإلَاَ ١ٝعًةٜ ٢ةد ايعةٝو ضبُةد بةٔ إشرٜةض ايعةجًة ٞاسبةًّة ,ٞىبةا
مبتًهة٘ ايعةٝو ابةٔ إشرٜةض َةةٔ ظخؽة ١ٝعًُٝة ١ظةجاع ,١فاشةت اع إٔ ٜصةةتك ب
ايعًُةةاٚ ٤اي ةة٬ش َةةٔ ا٭ق ةةار اإلشةة ١َٝ٬إفب اسبًةةٚ ١تصةةً َٝا٭ـةةٛا ٤عًٗٝةةا ًب
ٚقي ـعفي اسبرن ١ايعًًُ ١ٝب ايٓجف ا٭ظرف بعد ايعٝو اي ٛشة ٞىبةا أؼةابٗا
َٔ رنٛش ًب اي ٖٓ ١ٝايفكٗ.١ٝ
ٚقد شاُٖي ًب ايٓٗف ١ايفهرٜة ١ايعًُٝةً ١ب اسبًة ١نةٌ ا٭شةر اسبًٝة ١نةتٍ لبةا
ٚآٍ طةةاٚط ٚاهل ة يٝـب ٚا٭شةةدٜـب ٚلسٖةةِٚ ,أرةةر ٣ايعًُةةا ٤اسبًٝةة ٕٛايصةةا ١
ايعًُ ١ٝقبا ذبتاة٘ َٔ ايهتب ٚاىبراةع ًب ايفك٘ اإلَاَ ٞايفتٛاٚ ٞ٥ايفكة٘ اإلَةاَٞ
ا٫شةةتد٫يٚ ٞايفكةة٘ اشبةةً٬ب ٚايفكةة٘ اىبكةةارٕ ٚعًةةِ أؼةة ٍٛايفكةة٘ ٚعًةةِ اسبةةدٜث
ٚعًِ ايرةاٍٚ .اشتجاب ١ىبكتفٝات ٖ  ٙاىبر ًْ ١ةٛتع ٚقصّةِ ايصةٝد نبةاٍ ايةدٜٔ
أهبد بٔ طاٚط ا٭خبار إفب أربع ١أْٛاع (ايؽحٝا ٚاسبصٔ ٚاىبٛرل ٚايفعٝف)
ٚإٕ يفةةغ اجملتٗةةد عٓةةد ايعةةٝع ١مل ً ٜةةل عًةة ٢ايفكٝةة٘ إفب زَةةإ ايعَ٬ةة ١اسبًةةٞ
(تٖ726:ة) ٚي ا ناْي نتب ترانبِٗ خاي ١ٝعٔ ٖ ا ايًكب نهتاش ايفٗرشي
يًعٝو اي ٛشٚ ٞايهعٚ ٞايٓجاظٚ ٞإلبا ٜؽف ٕٛايعخؾ ًب َكاّ اىبدل بايفكٝة٘
ٚايعايةِ ٚاادّ

ٚايرا.١ٜٚ
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خامضاً :مزنش الغاو:
اَتد ٚةٛش ايدراشة ١إفب طةرابًض ٚشَعةل ٚةبةٌ عاَةٌ ٭ْٗةا بًةدإ ناْةي
تك ٓٗا ايعٝع ١اإلَاًَ ١ٝب ايكةرْـب ايوايةث ٚايرابةع اهلجةرٜـب تة ٢ايكةرٕ ايصةابع
اهلجةةرٚ .ٟقةةد عةة ّٔٝايعةةٝو اي ٛشةة ٞابةةٔ ايةةربّاإ قاـةةٝا ًب طةةرابًض ٚيكّةةب
بايكاـٚ .ٞأبرز ٚأظٗر ايعًُا ٤اي  ٜٔتعٗةدٚا ايٛةةٛش ايعًُة ٞاإلَةاًَ ٞب بة٬ش
ايعاّ  ّٛ ٚي ٙٛإفب َرنس عًُة ٞنةبس ايعةٗٝدإ ضبُةد بةٔ َهةٚ ٞزٜةٔ ايةد ٜٔبةٔ
عً ٞىبا أـافا ٙإفب اىبهتب ١ايفكٗ ١ٝاإلَاَ٪َ َٔ ١ٝيفةات قُٝةَ ١تٓةا ٚاشةتدَ ٫٫وةٌ
ايرٚـ ١ايبٗٝةً ١ب ظةرل ايًُعة ١ايدَعةك ١ٝايهتةاش ايفكٗة ٞايعةٗس اية ٖ ٟةَ ٛةٔ
تأيٝفُٗةةا ٜ ٫ةةساٍ إفب ايٝةةَ ّٛكةةررا شراشةةٝا ًب اسبةةٛزات ايعًُٝةة ١اإلَاَٝةةًٚ .١ب
عٗدُٖا أيّف َا ٜعرف بايكٛاعد ايفكٗٚ ١ٝربرٜط ايفرٚع عًٗٝا ٚن يو قبةا ٜعةرف
عًِ ايدرا.١ٜ

صادصاً :مزنش اليجف األعزف ثاىٔاً:
ازشٖةةرت ايٓجةةف ا٭ظةةرف راْٝةة ١بعةةد ٖبةةٛط ايعةةٝو ااكةةل ايهرنةة ٞإيٗٝةةا
ٚتصًُ٘ زَاّ اىبرةعْٛ ٖٛٚ ١ٝر ايد ٜٔأب ٛاسبصٔ عً ٞبٔ اسبصـب بٔ عبد ايعةايٞ
ايعاًَ ٞايهرن( ٞتٖ940:ة) ٚنإ أنور ايعًُا ٤ظٗر ٠بعد ااكل ايهرنً ٞب ٖ ا
ايكرٕ ايعاظر اهلجر ٟاىبكدّط ا٭رشب ًٞٝايعٝو أهبد بٔ ضبُد (تٖ993:ة).

ظَْر احلزن٘ األخبارٓ٘:
ٚقد ظٗرت اسبرن ١ا٭خبارَ ١ٜعارـَٓٚ ١اٖفة ١يًُةٓٗط ا٭ؼةٛيً ٞب ايكةرٕ
اسباش ٟععر اهلجرٚ ,ٟنإ را٥دٖا اادّ

ايرةاي ٞضبُد بٔ عًة ٞا٫شة باشٟ

(تٖ1028:ة) رِ تًُٝة  ٙضبُةد أَةـب ا٫شة اباش( ٟتٖ1033:ةة) ؼةا ب نتةاش
(ايفٛا٥د اىبدْٚ ,)١ٝنإ َةٔ خؽا٥ؾ اىبٓٗط ا٭خبار:ٟ
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 -1إيغا ٤ا٫ةتٗاش ٚايتكًٝد ٭ٕ ا٭ اشٜةث اىبرٜٚة ١عةٔ ا٭ُ٥ة e ١نةإ نًةٗا
أٚةً ٗا أةٛبة ١٭شة ١ً٦رفعةي إيةَ ِٗٝةٔ أؼةحابِٗ ٚظةٝعتِٗ ٚفُٗٗةا ايصةإًٛ٥
َباظر َٔ ٠لس إٔ ؼبتاةٛا ًب فُٗٗا إفب ا٫شتعاْ ١با٭ؼ.ٍٛ
 -2إيغا ٤اعتبار اإلنباع ٚايعكٌ َؽدر ٜٔيًفك٘.
 -3ا٫قتؽار عً ٢ايهتاش ايعسٜس ٚايصٓ ١ايعةرٜف ١يًفكة٘ ٚ٭ٕ ظةٛاٖر ايكةرإٓ
ايهةةر ٫ ِٜتعةةرف إ َّ٫عةةٔ طرٜةةل أٖةةٌ ايبٝةةي  e٭ْٗةةِ اية  ٜٔخٛطبةةٛا بةة٘ فٗةةِ
ٜعرف ٕٛسبٔ اشب اش يًكرإٓ ايهر.ِٜ
 -4اعتبةار ا٭ اشٜةث اىبٛةةٛشً ٠ب ايهتةةب ا٭ربعة ١ؼةحٝح ١ق عٝة ١ايؽةةدٚر
عٔ اىبعؽَٛـب يتةٛاتر بعفةٗا ٚ٭ٕ ايةبعض اٯخةر أخبةار أ ةاش اق ْةي قبةا ٜفٝةد
ايعًِ بؽدٚرٖا َٔ اىبعؽَٛـب.
 -5عدّ اسباة ١إفب عًةِ ايدراٜةٚ ,١تكصةُٝات اسبةدٜث اىبٛةةٛش ٠فٝة٘  ٚيةو
يؽح ١نبٝع َرٜٚات ايهتب ا٭ربع.١
 -6عةةدّ اسباةةة ١إفب عًةةِ ايرةةةاٍ  ٚيةةو يًٛرةةٛم بؽةةدٚر نبٝةةع َرٜٚةةات
ايهتب ا٭ربع.١
َٚ -7ا ؼبتاإ إي َٔ ٘ٝأؼ ٍٛايفكة٘ ػبةب إٔ ٪ٜخة َةٔ رٚاٜةات أٖةٌ ايبٝةي
 َٔ ٫ eشي ٌٝايعكٌ يب  ٕ٬ج ١ٝايعكٌ.

صابعاً :مزنش نزبال:ٛ
ًب نةةةرب ٤٬ناْةةةي ٖٓايةةةو َدرشةةةتإ اىبدرشةةة ١ا٭ؼةةةٛيَ ١ٝرةعٗةةةا ايٝ ٛةةةد
ايبٗبٗةةاْٚ ٞاىبدرشةة ١اإلخبارٜةةَ ١رةعُٗةةا ايعةةٝو ٜٛشةةف ايبحراْةةٚ .ٞقةةد ا تةةدّ
ايؽراع ايفهر ٟبـب ا٭خبةارٜـب ٚا٭ؼةٛيٝـبٚ ,ناْةي رشٚش فعةٌ قٜٛةَ ١ةٔ قبةٌ
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ايٝ ٛد ايبٗبٗاْ ٞقا٥د اىبدرش ١ا٭ؼٛي ١ٝيوةٛر ٠اىبةسزا ا٫شة اباش ٟاية ٖ ٟةاةِ
اىبدرش ١ا٭ؼٛي.١ٝ
ٚنةةةإ يًُحةةةد

ايبحراْةةة ٞشٚر َٗةةةِ ًب ضباٚيةةة ١تةةةٛازٕ ايكةةة ٚ ,٣ٛيةةةو

باشتةٓهارِ ٙايت رّف اي  ٟنإ َٔ ااد

ا٫ش اباش.ٟ

ٚايٝ ٛد ايبٗبٗاْ ٞاي  ٟقاش اىبعرنً ١ب َٝدإ ايؽراع ايفهر ٟبةـب ا٭خبارٜة١
ٚا٭ؼةةٛيً ١ٝب َرنةةس نةةرب ٤٬ايعًُةةٖ ٞةة ٛضبُةةد بةةاقر بةةٔ ضبُةةد أنُةةٌ ايبٗبٗةةاْٞ
اسبا٥ر ٟاىبًكب بايٝ ٛد ايبٗبٗاْ( ٞتٖ1208:ة).
ٚاي ٜ ٟعٗر يبا نر٪َ ٙرخ ٖ ٛا ايؽراع ايفهر ٟإٔ ايٝ ٛد ايبٗبٗاْ ٞأيكة٢
بهٌ ركً٘ ًب اىبعرنٚ ١ؼُِ بهٌ عسمبٚ ١إؼةرار عًة ٢نصةب ازبٛية ١تةٜ ٢كةاٍ:
إْ٘ ارتكَٓ ٢رب شرط ايعةٝو  ٜٛشةف ايبحراْةٚ ٞبا ةث ت َ٬تة٘ َةد ٠ر٬رة ١أٜةاّ,
فعدٍ رًوا ايت َٝ٬إفب َ ٖب ا٭ؼٛيٝـبٚ .اْتٗي ٖ  ٙاىبعرن ١ايفهرً ١ٜب نرب٤٬
بففٌ َٛقف ايعٝو ايبحراْ ٞاىبعتةدٍ ,يتٓتكةٌ إفب ايٓجةف ا٭ظةرف بةـب زًَٝةٞ
ايدرط ايعٝو ا٭نرب ايعٝو ةعفر ناظف ايغ اٚ ٤اىبسزا ضبُةد ا٭خبةار ٟاية ٟ
َوٌّ اىبر ً ١ايوايوٚ ١ا٭خس ٠يٮخبار.١ٜ

ثامياً :مزنش اليجف األعزف ثالجاً:
اْتًكي اىبرةعٝة ١بعةد ٚفةا ٠ايٝ ٛةد ايبٗبٗةاْ ٞشةٖٓ1208( ١ةة) َةٔ نةرب ٤٬إفب
ايٓجف ا٭ظرف ٚنإ اىبرةع ايدٜا ا٭عً ٢يإلَاَ ٖٛ ١ٝايصٝد ضبُد َٗد ٟحبةر
ايعً ّٛبعد ٖجرت٘ َٔ نرب ٤٬إفب ايٓجف ا٭ظرفٚ ,قد عدّت أٜاَة٘ َةٔ أشةخ٢
ا٭ٜاّ ع ةا٤ا ٚأٚفرٖةا ْتاةةاٚ ,قةد كبّٝةس شرشة٘ ايفكٗة ٞباشةتعراق آرا ٤اىبة اٖب
ا٭ربعٚ ١بتعٝـب َٛاقٝي اإل راّ ٚذبدٜد َعاعر اسبراّ.
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 َٔٚبعد ٚفةا ٠ايصةٝد حبةر ايعًة ّٛتةٛفب ةةدْا اىبرةعٝة ١ايعةٝو ا٭نةرب ايعةٝو
ةعفةةر ناظةةف ايغ ةةاٚ ,٤ناْةةي َرةعٝتةة٘ تتُتةةع بايعةةُٚ ٍٛشةةع ١ايتكًٝةةد ٚايفتٝةةا
ٚرعا ١ٜظة ٕٚ٪اىبصةًُـب ا٫ةتُاعٝةٚ ١ايصٝاشة ١ٝفكةد ؽةٌ عًة ٢تكةدٜر ٚرةةا٤
نبسَ ٜٔةٔ قبةٌ هّةاّ ايعةرام آْة اى َةٔ شة٬طـب آٍ عوُةإٚ ,أ ةٕ يًعةا ٙفةتا
عً ٞانِ إٜةرإ إٔ ٜتؽةرف ًب ايكفةاٜا ايصٝاشة ١ٝايعاَة ١ايةيت ٖةَ ٞةٔ أعُةاٍ
اير٥اشةة ١اإلشةة ١َٝ٬ايعًٝةةا ْٝابةة ١عٓةة٘ٚ ,قةةد ـةةُٔ اإلةةةاز ٠اىبعةةار إيٗٝةةا ًب نتابةة٘
(نعف ايغ ا ٤عٔ َبُٗات ايعرٜع ١ايغراٚ .)٤قاش رنة ١ايةدفاع ـةد لةس ٚأٖةٌ
ظبةةةد ا٭عةةةراش يًٓجةةةف ا٭ظةةةرف ,فجعةةةٌ َةةةٔ شارَ ٙكةةةر تةةةدرٜب عصةةةهرٟ
يًُجاٖةةدَ ٜٔةةٔ ايعًُةةاٚ ٤اي ًبةة ١ايةةدٜٝٓـب ٚلسٖةةِ ٚةًةةب ا٭شةةًحٚ ١اىبعةةدات
اىبختًفٚ ,١عـب بٓفص٘ َٛاقع ايكتاٍٚ ,قاّ فُٝع َا ت ًب٘ َٛقةف ايةدفاع يؽةدِٖ
ت ٢رشِٖ.
ٚظةارى ًب إوبةاش (فتٓة ١ايسنةرت ٚايعةةُرت) ٖٚة ٞةرش ععةا٥ر ١ٜشاخًٝةة١
قاَي بةـب طةا٥فيت ايسنةرت ٚايعةُرتٚ .قةد عةرف ايعةٝو ا٭نةرب ايعةٝو ةعفةر
بأؼاي ١فكاٖت٘ ٚعُكٗا ٚبإ اطت٘ ايٛاشع ١بايفرٚع ايفكٗ ١ٝت ٢عُدت نتاب٘ (نعةف
ايغ ا َٔ )٤اىبدْٚات ايفكٗ ١ٝاييت أشُٗي ًب دبدٜد ايفك٘ ٚت ٜٛر.ٙ
ًٚب أٜاّ َرةعٝتة٘ عةاشت اسبرنة ١ا٭خبارٜة ١إفب ايعٗةٛر عًة ٢شةا  ١اىبعرنة١
ايفهرٜةة ١بكٝةةاش ٠اىبةةسزا ضبُةةد بةةٔ عبةةد ايةةٓ,ي ايٓٝصةةابٛر ٟاىبعةةرٚف با٭خبةةارٟ
(تٖ1232:ة) اي  ٟاشةت اع إٔ ػبعةٌ يبًهة ١إٜةرإ أخبارٜةٚ ,١يهةٔ ظبةا ايعةٝو
ةعفر بعد ٚؼٛي٘ إفب إٜرإ ًب ضباربت٘ ٚإرةاع يبًه ١إٜرإ إفب اىبدرش ١ا٭ؼٛي١ٝ
بعدَا ٖرش اىبسزا ضبُةد ا٫خبةار ٟإفب ايهاظُٝة ١ايةيت قتةٌ فٗٝةا َةع ابٓة٘ ا٭نةرب
ٖٚهةة ا وبةةدت اسبرنةة ١اإلخبارٜةةٚ ١مل ٜعةةد ٚةةةٛش شراشةة ٞيًفهةةر اإلخبةةارٟ
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ٚاشتُرت اىبدرش ١ا٭ؼٛي.١ٝ
َٚةةا زايةةي ايٓجةةف ا٭ظةةرف إفب َٜٓٛةةا ٖة ا لٓٝةة ١بةةايعً ّٛايدٜٝٓةةٚ ١اىبعةةارف
اإلهل ١ٝخرةي رةاٚ ٫أق ابا َةٔ ايفكٗةاَ ٤ةٔ طبتًةف ا٭ق ةار اإلشةٚ ,١َٝ٬قةد
تةةٛافرت فٗٝةةا ايدراشةة ١اسبةةر ٠يًعًةة ّٛاإلشةةَ ١َٝ٬ةةا مل تتةةٛفر يغسٖةةا َةةٔ اىبعاٖةةد
ٚاىبدارطٚ ,أٚفدت ايهوس َٔ خرػبٗٝا يهوس َٔ ا٭ق ةار يتعًة ِٝايفكة٘ ٚايةدع٠ٛ
يإلشْ ,ّ٬صةأٍ ا هل فةاَ ٙةٔ ية ْا فةٛارْ٫َٛ ٙةا أَةس اىبةَٓ٪ـب إٔ تبكة ٢ايٓجةف
ا٭ظرف َرنسا َٔ َرانس اسبٛز ٠ايعًَُ ١ٝا بك ٞايدٖر.
إٕ ٚةةةٛش َرنةةس ايدراشةة ١ايدٜٝٓةة ١ايعةةٝعً ١ٝب بًةةد ٜ ٫عةةا عةةدَٗا ًب بةةاقٞ
بًةةداِْٗ اىبُٗةة ١ا٭ُخةةر ,فةة ٬مبهةةٔ إٔ ْتجاٖةةٌ ععُةة ١ايدراشةة ١ايدٜٝٓةةً ١ب قةةِ
ٚخراشإ ٚطٗرإ ٚأؼفٗإ ٚلسٖا َٔ بًدإ إٜرإ َٔ قد ِٜايدٖر ت ٢ايّٛٝ
ًب زَٔ ازبُٗٛرٜة ١ا٫شة ,١َٝ٬نُةا  ٫مبهةٔ إٔ ْٓهةر ٚةةٛش ايدراشةً ١ب نةرب٤٬
ٚايهاظُٚ ١ٝلِ ٝر ةُٖا َٔ بًةدإ ايعةرام أ ٚاىبٓةاطل ايعةٝعً ١ٝب اىبُايةو اإلشة١َٝ٬
نصٛرٚ ١ٜيبٓإ ٚايبحرٚ ٜٔايصعٛشٚ ١ٜبانصتإ ٚلسٖا.
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خمطط للنزانش الزٜٔض٘ ملدرص٘ أٍل البٔت “
اىبد ١ٜٓاىبٓٛر٠

ايهٛف١
قِ
ايرٟ

بغداش
ايٓجف ا٭ظرف

ًب

اسبً١

ايٓجف ا٭ظرف
أؼفٗإ
نرب٤٬

ايٓجف ا٭ظرف
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الفصل الزابع
احلهه ّأقضامُ ّعياصزِ
املبخح األّل
احلهه ّأقضامُ
املطلب األّل :تعزٓف احلهه:
اسبهَِ ٖٛ :ا ربي َٔ خ اش ايعارع اىبتعًل بأفعاٍ اىبهًفـب َةٔ اقتفةا ٤أٚ
ربةٝس أٚ ٚـةع  ٫اشب ةاش ْفصة٘ ,أٖ ٚة ٛايتعةرٜع ايؽةاشر َةٔ ا هل تعةافب يتٓعةِٝ
()1

ٝا ٠اإلْصإ.

َٚعٓ ٢اشب اش ٖٛ :ايه ّ٬اي  ٟقؽد ب٘ َٛاةٗ ١ايغةس شةٛا ٤أقؽةد إفٗاَة٘
()2

أّ .٫

َٚعٓ ٢ا٫قتفا :٤اي ًةب يًفعةٌ أ ٚاية ى نةايٛةٛش ٚاسبرَةٚ ١ا٫شةتحباش
 .1يُٓٝعر :ايكٛاعد ٚايفٛا٥د ,ايعٗٝد ا٭ ,ٍٚإ ,1ؿ ,39شرٚط ًب عًِ ا٭ؼ ,ٍٛضبُةد بةاقر
ايؽدر ,إ ,1ؿ.52
 .2يُٓٝعرَ :عارإ ا٭ؼ ,ٍٛااكل اسبً ,ٞؿ.49
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ٚايهراٖ.)1( ١
َٚعٓ ٢ايتخةٝسٖ :ة ٛةعةٌ ايفعةٌ باختٝةار اإلْصةإ إٕ ظةا ٤أتة ٢بة٘ ٚإٕ ظةا٤
()2

ترن٘.

املطلب الجاىٕ :أىْاع احلهه:
ٜٛٓع اسبهِ إفب ْٛعـب ُٖا اسبهِ ايٛاقعٚ ٞاسبهِ ايعاٖر:ٟ

 -1احلهه الْاقعٕ:
 ٖٛٚاسبهِ اجملع ٍٛيًع ٤ٞبٛاقعٜ٘ٛٓٚ .ع إفب ْٛعـب:
أ -ايٛاقع ٞا٭ٚي ٖٛٚ :ٞاسبهِ اجملع ٍٛيًع ٤ٞبٛاقعة٘ ا٭ٚية ٞش ٬َ ٕٚعة١
َا  ٜرأ يًع َٔ ٤ٞعٛارق َوٌ إبا  ١ظرش اىبا.٤
ش -ايٛاقع ٞايواْٖٚ :ٟٛة ٛاسبهةِ اجملعة ٍٛيًعة ٤ٞقب ٬عةَ ١ةا  ٜةرأ ية٘ َةٔ
عٛارق تكتفة ٞتغةٝس هُة٘ ا٭ٚيةَ ٞوةٌ ٚةةٛش ظةرش اىبةا ٤إ ا تٛقةف إْكةا
اسبٝا ٠عً ٘ٝفإٕت عرٚق تٛقف إْكا اسبٝا ٠عًة ٢ظةرش اىبةا ٤اقتفة ٢تغةٝس هُة٘
ا٭ٚي ٖٛٚ( ٞاإلبا  )١إفب هُ٘ ايواْ ٖٛٚ( ٟٛايٛةٛش)  ٖٚا ايتكص ِٝيًحهِ
َٔ ٝث ن ْ٘ٛهُا أؼةًٝا أ ٚلةس أؼةًٜٚ ,ٞصةُ ٢نة يو ايعسمبةٚ ١ايرخؽة.١
فحهةِ ايعسمبةٖ( ١ةَ ٛةا ظةرّع٘ ا هل تعةةافب َةٔ ا٭ هةاّ ابتةدا ا ٤زبُٝةع اىبهًفةةـب ًب
نبٝع ا٭ ٛاٍ) نايعباشات ٚايكؽاؿ ًب قتٌ ايعُد.
ٚأَا هِ ايرخؽَ ٖٛ( ١ا ظرّع٘ ا هل تعافب َٔ ا٭ هاّ ربفٝفا عً ٢اىبهًةف
 .1يُٓٝعر :اىبعجِ ا٭ؼٛي ,ٞضبُد ؼٓكٛر ,إ ,1ؿ.311
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,إ ,1ؿ.477
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()1

ًب بعض ا٭ ٛاٍ َع بكا ٤اسبهِ ا٭ؼً.)ٞ

 -2احلهه العاٍزٖ:
 ٖٛٚاسبهِ اجملع ٍٛيًعة ٤ٞعٓةد ازبٗةٌ حبهُة٘ ايةٛاقعَ ٞوةٌ اسبهةِ ب ٗةار٠
ايوةةٛش إ ا مل ٜعًةةِ ظباشةةت٘ٚ ,اسبهةةِ بإعةةاش ٠ايؽةة ٠٬عٓةةد ايعةةو بةةـب ايةةرنعتـب
()2

ا٭ٚيٝتـب.

اسبهِ

ايٛاقعٞ

ا٭ٚيٞ

ايعاٖرٟ

ايواْٟٛ

املطلب الجالح :أقضاو احلهه:
يًحهِ عد ٠تكصُٝات َٓٗا:

 -1تكضٔه احلهه إلـ ٙعزعٕ ّعكلٕ:
فاسبهِ إ ا نةإ اسبةانِ بة٘ ٖة ٛايعةرع فٝصةُ ٢ظةرعٚ ,ٞإٕ نةإ اسبةانِ بة٘
ايعكٌ فٝصُ ٢عكًٚ ,ٞنٌ َُٓٗا َصتكٌٚ ,لس َصتكٌ ,فإ ا تٛقف هِ ايعةرع
عً ٢هِ ايعكٌ ت ٞلس َصتكٌٚ ,إٕ مل ٜتٛقف فَٗ ٛصتكٌ.
ٖٚه ا هةِ ايعكةٌ إٕ تٛقةف عًة ٢هةِ ايعةرع فٗة ٛلةس اىبصةتكٌ نحهةِ
 .1يُٓٝعر :ا٭ؼ ٍٛايعاَ ١يًفك٘ اىبكارٕ ,ضبُد تك ٞاسبه ,ِٝؿ.72
 .2يُٓٝعر :اىبعجِ ا٭ؼٛي ,ٞضبُد ؼٓكٛر ,إ ,2ؿ.48
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ايعكٌ بٛةٛش اىبكدَ ١اىبتٛقف ١عً ٢هةِ ايعةرع بٛةةٛش ٜٗةاٚ ,إٕ مل ٜتٛقةف
نحهُ٘ بٛةٛش رش ايٛشٜع ١تَ ٞصتك.)1( ٬

اسبهِ

ظرعٞ

َصتكٌ

عكًٞ

لس َصتكٌ

َصتكٌ

لس َصتكٌ

أّالً :احلهه العكلٕ:
تكضٔه احلهه العكلٕ إلـ ٙتهلٔفٕ ّّضعٕ:
اسبهِ شٛا ٤أنإ ظرعٝا أّ عكًٝا ٜٓكصِ إفب تهًٝفٚ ٞإفب ٚـع:ٞ
 -1احلهــه التهلٔفــٕ العكلــٕٖ :ةةَ ٛةةا نةةإ اسبهةةِ َةةٔ ايعكةةٌ َتعًكةةا بأفعةةاٍ
اىبهًفـب بٓح ٛا٫قتفا ٤أ ٚايتخٝس.
ٜٓ ٖٛٚكصِ إفب ا٭قصاّ اشبُص:١
 -1ايٛةٛش ايعكًَ ٖٛٚ :ٞا صٔ فعً٘ عٓد ايعكٌ ٚقبا ترن٘ نرش ايٛشٜع.١
 -2اسبراّ ايعكًَ ٖٛ :ٞا صٔ ترن٘ عٓد ايعكٌ ٚقبا فعً٘ نعًِ ايٝت.ِٝ
 -3اىبٓدٚش ايعكًَ ٖٛ :ٞةا صةٔ فعًة٘ عٓةد ايعكةٌ ٚمل ٜكةبا ترنة٘ نةإنراّ
ايفٝف.
 .1يُٓٝعر :شرٚط ًب عًِ ا٭ؼ ,ٍٛايؽدر ,إ ,1ؿ.281
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 -4اىبهر ٙٚايعكًَ ٖٛ :ٞا صٔ ترن٘ عٓد ايعكٌ ٚمل ٜكةبا فعًة٘ ,نايفةحو
عايٝا.
 -5اىببال ايعكً :ٞاي  ٟمل ؼبصٔ ٚمل ٜكةبا نةٌ َةٔ فعًة٘ ٚترنةٖ٘ .ة ٛهةِ
ايعكٌ باعتبار أْ٘ ٜ ٫تفُٔ ا٫قتفا ٫ٚ ٤ايتخٝس.
 -2احلهــه الْضــعٕ العكلــٕٖ :ةة ٛهةةِ ايعكةةٌ بغةةس يةةو نحهُةة٘ بعةةرط١ٝ
ايكدر ٠يًتهًٝف ٚيؽح ١ايعٌُ ٚايعًِ بايتهًٝف ٭ٕ ايعكٌ ؼبهةِ بكةبا ايعكةاش
ب ٬بٝإ.

اسبهِ

تهًٝف ٞعكًٞ

ايٛةٛش ايعكًٞ

اسبراّ ايعكًٞ

ٚـع ٞعكًٞ

اىبهر ٙٚايعكًٞ

اىبٓدٚش ايعكًٞ

اىببال ايعكًٞ

ثاىٔاً :احلهه الغزعٕ:
ٜكصِ اسبهِ ايعرع ٞإفب:
 -1اسبهةةِ ايتهًٝفةة ٞايعةةرعٖ :ٞةةَ ٛةةا نةةإ اسبهةةِ فٝةة٘ َةةٔ ايعةةرع َتعًكةةا
بأفعاٍ اىبهًفـب بٓح ٛا٫قتفا ٤أ ٚايتخٝسٜٓ ٖٛٚ ,كصةِ إفب ا٭قصةاّ اشبُصةَ ١ةٔ:
ايٛةٛشٚ ,ايتحرٚ ,ِٜايٓدشٚ ,ايهراٖٚ ,١اإلبا .١
ٚ -2اسبهةةِ ايٛـةةع ٞايعةةرعٖٚ :ٞةة ٛهُةة٘ بغةةس يةةو نحهُةة٘ فسٝ٥ةة١
ايرنةةٛع يًؽةةٚ ٠٬عبةة ٛيةةوٖٚ .ةة ٛا٫عتبةةار ايعةةرع ٞاية ٜ ٫ ٟتفةةُٔ ا٫قتفةةا٤
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َض راؤّّٕٕفّٔ وّّّٖٓٔعُُِّ
ر ُ َِّ َّ
َض ا
ٚايتخٝس ,ناعتبار ايع ٤ٞشببا يك ع ايٝد بكٛي٘ تعافبَّ َِّ[ :
أِِّٔرًََُِِْا ](ٚ ,)1اعتبار ا٫شةت اع ١ظةرطا يٛةةٛش اسبةطٚ ,اعتبةار ايكتةٌ َاْعةا َةٔ
اإلر .

احلهه التهلٔفٕ الغزعٕ:
تعزٓف احلهه التهلٔفٕ:
ايتهًٝف يغةَ :١عةتل َةٔ ايهًفةً ٜٚ ,١ةل صبةازا عًة ٢ا٭فعةاٍ ايؽةاشر ٠عةٔ
اىبهًف.
ٚايتهًٝف اؼ  ٬ا ٖٛ :اسبٌُ عً ٢فعةٌ أ ٚتةرى َةا فٝة٘ َعةكَ ١ةٔ ٚاةةب
اي اع ١ابتدا.٤
فكٛي٘ (اسبٌُ) ٜراش ب٘ ايبعث.
ٚقٛي٘ (عً ٢فعٌ فَ ٘ٝعك )١إٕ نبٝع ا٭فعاٍ ٚاي ٚى ازبُٝع فٗٝةا َعةك ١إ ا
رٚع ٞذبكٝل اإلخ٬ؿ ايٛاةب ًب نبٝع اي اعات فإٕ ذبكك٘ ًب لاٜة ١ايؽةعٛب١
يهْٗٛا أفعا ١ُ٥٬َ ٫يً بع.
ٚقٛيةة٘ (َةةٔ ٚاةةةب اي اعةة )١ذبكٝةةل ىبعٓةة ٢ايتهًٝةةف ,إ هبةةٌ َةةٔ  ٫ػبةةب
إطاعت٘ لس َعترب فٜ ٬ه ٕٛتهًٝفٝا.
ٚقٛيةة٘ (ابتةةدا )٤يٝخةةرإ َةةٔ ٚةةةب طاعتةة٘  ٫نة يو ,ن اعةة ١ايةةٓ,ي ٚاإلَةةاّ
ٚايٛايد ٚايصةٝد ٚايةسٚإ ٜ ٫صةُ ٢تهًٝفٝةا ٚإٕ ٚةةب طةاعتِٗ إ ٚةٛبٗةا يةٝض
 .1شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.38 ١ٜ
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عً ٢شب ٌٝا٫بتدا ٤يتفرعٗا ٚتبعٝتٗا ي اع ١اسبل عست ٚةٌ إ ي ٫ٛإػبابة٘ إٜاٖةا ىبةا
ذبكل ايٛةٛش فٗٝا.

األحهاو اليت تغنلَا الغزٓع٘ اإلصالمٔ٘ /تكضٔه احلهه عيد الفكَاٛ
ا٭ هاّ

ق ع ١ٝأ ٚظٓ١ٝ

ق ع١ٝ
ا٭ هاّ ايٓعر١ٜ

ا٭ هاّ ا٫عتكاش١ٜ

ا٭ هاّ ايعًُ١ٝ

شْٝةةة١ٜٛ

ا٭ هاّ ا٭خ٬ق١ٝ

آخر١ٜٚ
(عباشات)

 ٫ؼبتاإ إفب ؼٝغ١

ؼبتاإ إفب ؼٝغ١

ٖ ٞأ هاّ ايكؽاؿ ٚاىبسا

ؼٝغ َٔ ١طرفـب

ؼٝغ َٔ ١طرف ٚا د

(عكٛش)

(إٜكاعات)

ٚايدٜات ٚا٭طعُ١
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ّتيكضه األحهاو الغزعٔ٘ إلـ ٙمخض٘:
 -1ايٛةٛش

 -2ايٓدش

 -3اإلبا ١

 -4اسبرَ١

 -5ايهراٖ١

ٖٓٚايو تكصُٝات ةس ١ٝ٥أ ٚتفؽ ١ًٝٝيٮ هاّ صب ا٭بٛاش ايفكٗ ١ٝنرٖةا
ايفكٗاً ٤ب ايدٚرات ايفكٗ.١ٝ

أقضاو احلهه التهلٔفٕ:
ٚقصِّ ا٭ؼةٛي ٕٛٝاسبهةِ ايتهًٝفة ٞإفب ا٭ هةاّ اشبُصة ١ايٛةةٛش ٚايٓةدش
ٚاسبرَٚ ١ايهراٖٚ ١اإلبا .١

الْجْب:
ايٛةٛش يغ :١قبعٓ ٢ايوبٛت َ٘ٓٚ ,قٛي٘ ‚ٚ( :ةبي ية٘ ازبٓة )1()١أ ٟربتةي.

ٚايصكٛط  َ٘ٓٚقٛي٘ تعافبّٔ[ :فَاذَِّ َجَبَ ِ جُهُُُبًَ ]

()2

أ ٟشك ي.

ٚاؼ ة  ٬اٖ :ةة ٛطًةةب ايفعةةٌ َةةع اىبٓةةع َةةٔ اي ة ى ,فٗةةَ ٛرتبةةَ ١ةةٔ اي ًةةب
ظةةدٜدٜ ٫ ٠رـةة ٢اٯَةةر َعٗةةا بةةاي ىٜٓٚ .كصةةِ إفب ٚةةةٛش ق عةةٖٚ ٞةةَ ٛةةا ربةةي
بةةدي ٌٝق عةة ٞايصةةٓد ٚايد٫يةةٖٚ ١ةة ٛقةةد ٜهةة ٕٛـةةرٚر ٟايةةد ٜٔنٛةةةٛش ايؽةة٠٬
ٜٚه ٕٛإْهار ٙبة ٬عة ر َةٔ ايهفةرٚ ,قةد ٜهة ٕٛـةرٚر ٟاىبة ٖب َوةٌ ٚةةٛش
طٛاف ايٓصاً ٤ب اسبط.
أَا ايٛةٛش ايعًُ ٞأ ٚايعةا :فُٗةَ ٛةا ربةي ٚةٛبة٘ بةدي ٌٝظةا ايد٫ية ١أٚ
ايصٓد أ ٚنًُٗٝا.
ٚ . 1أَوًتةة٘ ًب نتةةب اسبةةدٜث نةةوس .٠يُٓٝعةةر َةةو ,٬ايهةةاًب ,ايهًةةٝا ,إ ,2ؿ ,164ؿ,200
ؿ.520
 .2شٛر ٠اسبط َٔ ,اٯ.36 ١ٜ
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أقضاو الْجْب:
ٚقد قصِ ا٭ؼٛي ٕٛٝايٛةٛش إفب تكصُٝات نوسَٗٓ ٠ا:

الكضه األّل :الْجْب التدٔريٖ ّالْجْب التعٔٔين:
ايٛةٛش ايتخٝسَ ٖٛ :ٟا نإ اىب ًٛش ف ٘ٝأنور َٔ فعةٌ ٚا ةد عًة ٢شةبٌٝ
َٓع اشبً ,ٛنٛةٛش خؽاٍ ايهفار.٠
ٚايٛةةةٛش ايتعٝةةٝاٖٚ :ةةَ ٛةةا نةةإ اىب ًةةٛش فٝةة٘ أَةةر ٚا ةةد َوةةٌ ٚةةةٛش
ايؽ.٠٬

الكضه الجاىٕ :الْجْب العٔين ّالْجْب الهفا:ٕٜ
ايٛةٛش ايهفاٖ :ٞ٥ة ٛاية  ٟإٕ قةاّ بة٘ ايةبعض شةكَ عةٔ ايبةاقـب نايؽة٠٬
عً ٢اىبٝي.
ٚايٛةٛش ايعةٝاٖ :ةَ ٛةا ً ٜةب إتٝاْة٘ َةٔ نةٌ َهًةف نٛةةٛش ايفةرا٥ض
اي.١َٝٛٝ

الكضه الجالح :الْجْب املضّٔل ّالْجْب املْصّع:
ايٛةٛش اىبفٝلَ ٖٛٚ :ا نإ ٚقةي ايٛاةةب قبكةدار فعًة٘ نايؽةً ّٛب ظةٗر
رَفإ.
ايٛةٛش اىبٛشعَ ٖٛ :ا نإ ٚقي ايٛاةةب أٚشةع زَاْةا َةٔ فعًة٘ نايؽة٠٬
اي.١َٝٛٝ

الكضه الزابع :الْجْب التعبدٖ ّالْجْب التْصلٕ:
ايٛةٛش ايتعبد ٖٛ :ٟايٛةٛش اي ً ٜ ٟب اَتواي٘ َعرٚطا بايتكرش بة٘ إفب
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ا هل تعةةافب ,أٖ ٚةةَ ٛةةا أْةة َٝايعكةةاش فٝةة٘ بة ى اإلطاعةة ,١أ ٚقبةةا ٜ ٫صةةكَ أَةةر ٙإَّ٫
بكؽد ايتكرش نايؽٚ ّٛايؽٚ ٠٬شا٥ر ايعباشات.
ايٛةٛش ايتٛؼً ٖٛ :ٞايٛةةٛش اية ٜٓ ٫ ٟةاط بة٘ ايعكةاش ب نة٘ ٚإٕ أْةَٝ
ايوٛاش بفعً٘  ٫ٚؼبتاإ إفب ْ ١ٝايتكرش نت ٗس ايوٛش يًؽ.٠٬

الكضه اخلامط :الْجْب املطلل ّالْجْب املغزّط:
ايٛةٛش اىب ًلَ ٖٛ :ا ٜ ٫تٛقف ٚةٛب٘ عً ٢ظ ,٤ٞنٛةٛش طاع ١اىبٛفب.
ايٛةةةٛش اىبعةةرٚطٖ :ةةَ ٛةةا ٜتٛقةةف ٚةٛبةة٘ عًةة ٢ظةة ,٤ٞنايؽةة ٠٬بعةةرط
اي ٗارٚ ,٠اسبط بعرط ا٫شت اعٚ ,١ايسنا ٠بعرط ايٓؽاش.

الكضه الضادظ :الْجْب اليفضٕ ّالْجْب الػريٖ:
ايٛةٛش ايٓفصَ ٖٛ :ٞةا مل ٜهةٔ ايباعةث عًةٚ ٢ةٛبة٘ ٚايةداع ٞية٘ تٛؼةٌ
اىبهًف بصبب٘ إفب ذبؽٚ ٌٝاةب آخر نايؽ.ّٛ
ايٛةٛش ايغسَ ٖٛ :ٟا نإ ايباعث عًٚ ٢ةٛب٘ ٚايداع ٞي٘ تٛؼٌ اىبهًف
بصبب٘ إفب ذبؽٚ ٌٝاةب آخر نايٛـ ٤ٛبايٓصب ١إفب ايؽ.٠٬

 .1اليدب:
ايٓدش يغ ٖٛ :١ايدعا ٤إفب أَر َِٗ.
اؼ  ٬ا ٖٛ :طًب ايفعٌ َع عدّ اىبٓع َٔ اي ى  ٫إفب بدٍٜٚ .راشفة٘ عٓةد
ايفكٗا ٤ا٫شتحباش ٚايٓافًٚ ١ايٓفٌ ٚايت ٛعٚ ,قد ً ٜةل نة يو عًة ٢ايصةٓ٫ٚ ,١
ٜرش بايٛاةب ايهفا ٞ٥أ ٚايتخٝس.ٟ

اشفص إاشزابع/إاملبحثإاألول:إاحلكهإوأقضامه إ

125

 .2احلزاو:
ٚاسبرَ ١يغ ٖٞ :١اىبٓع ٚاىبعؽ.١ٝ
ٚاؼ  ٬ا :طًب اية ى َةع اىب ٓةع َةٔ ايفعةٌٜٚ .راشفٗةا عٓةد ايفكٗةا ٤اشب ةر
ٚاسبعرً ٜٚ ,ل اارّ عً ٢اىبسةٛر عٓ٘ ٚاىبعؽةٚ ١ٝاية ْب ٚاىبٓٗة ٞعٓة٘ ٚايكبةٝا
ٚاىبتٛعد عً.٘ٝ

 .3الهزاٍ٘:
ايهراٖ ١يغ :١ـد اسبب ٖٞٚ ,ايعدً ٠ب اسبرش ٜكاٍ يًحرش ايهر.١ٜٗ
ٚاؼ  ٬ا :طًب اي ى َع ةٛاز ايفعةٌٚ ,قةد ت ًةل ايهراٖة ١عًةَ ٢ةا ٜعةِ
اسبرَ ١فٝكاٍ نراٖ ١ذبرٚ ِٜنراٖ ١تٓسٜة٘ٚ ,قةد ت ًةل ايهراٖة ١قبعٓة ٢تةرى ا٭ٚفب
ٚا٭قٌ رٛاباٚ ,بٗ ا ٜٓدفع اإلظهاٍ اىبعرٚف ًب ايعباشات اىبهر ٚ ١ٖٚاؼً٘ :إٕ
ةَٔ ايعباشَ ٠ا َٖ ٞهر ١ٖٚنايؽً ٠٬ب اسبُّاّ.

 .4اإلباح٘:
اإلبا  ١يغ ٖٞ :١اإلعٚ ٕ٬اإلظٗةار ٚاإل َٕٓٚ ,ة٘ أبةال فة ٕ٬شةرٜٚ ,ٙكةاٍ:
أحبيُ ي٘ ايدار ,أ ٟأ ْيُ ي٘ بٗا.
ٚاؼ ة  ٬اٖ :ةة ٛةةةٛاز ايفعةةٌ ٚاي ة ى عًةة ٢ةةد شةةٛاٜٚ ,٤صةةتعٌُ قبعٓاٖةةا
ازبٛاز ٚاسبٌ ٚاإلط٬م ,فٝكاٍ ٖ ا ايعً َ ٤ٞل ٚ ٍ٬ ٚةةا٥سٚ ,قةد تصةتعٌُ
اإلبا  ١قبعٓ ٢أعِ َ ٖٛٚا يٝض قبحرّ.

احلهه الْضعٕ الغزعٕ:
اسبهِ ايٛـةعٖ :ٞة ٛا٫عتبةار ايعةرع ٞاية ٜ ٫ ٟتفةُٔ ا٫قتفةاٚ ٤ايتخةٝس
ناعتبار ايع ٤ٞشبباا أ ٚظرطا أَ ٚاْعا يع ٍ٤ٞآخر.

126

املخدل إل ىإاشرزعة إاإلصالمي إ إ

 .5الضببٔ٘:
ايصبب ًب ايًغَ ٖٛ :١ا مبهٔ ايتٛؼٌ ب٘ إفب َكؽٛش.
ٚاؼ  ٬اٖٚ :ة ٛةعةٌ ٚؼةف ظةاٖر َٓفةبَ َٓاطةا يٛةةٛش هةِ ايعةارع
َوٌ ٚةٛش ازبًد عً ٢ايساْ.ٞ
ٚتٓكصةةِ ايصةةبب ١ٝإفب قصةةُـبٚ :قتٝةةَٚ ١عٜٓٛةةٚ ,١ايٛقتٝةة ١نةةسٚاٍ ايعةةُض ًب
ٚةةةٛش ايؽةةٚ ,٠٬اىبعٜٓٛةة ١ناإلشةةهار يًتحةةرٚ ,ِٜنأشةةباش اىبًةةو ٚايفةةُإ
ٚايعكٛبات.

 .6الغزطٔ٘:
اسبهِ عً ٢ايٛؼةف بهْٛة٘ ظةرطا يًحهةَِٚ ,واية٘ ظةرط ايتصةًً ِٝب ؼةح١
ايبٝع  ٖٛٚإبا  ١اْ٫تفاعٚ ,ظرط اي ٗار ٠يؽحٚ ١ةٛش ايؽ.٠٬

ٚايفرم بـب ايعرط ٚايعً:١
إٕ ايعرط َٖ ٛا ٜهٚ ٕٛةٛش ايغس أ ٚتأرسَ ٙتٛقفا فَ ٘ٝةٔ لةس إٔ ٜهة ٕٛية٘
َدخٌ ًب ايتأرس ,فٝخرإ ايعًةٚ ١ةسٖ٤ةاًٜ ٫ٚ .ةسّ َةٔ ٚةةٛشٚ ٙةةٛش اىبعةرٚط
بٌ ًٜسّ َٔ عدَ٘ عدّ اىبعرٚط.

 .7املاىعٔ٘:
ٖ ٛاسبهِ عً ٢ايٛؼف بهَ ْ٘ٛاْعآَ ٖٛٚ ,كصِ إفب أَر:ٜٔ
ا٭َ ةر ا٭َ :ٍٚةةاْع ايصةةبب ٖٚةة ٛنةةٌ ٚؼةةف طبةةٌ ٚةةةٛش ٙحبهُةة ١ايصةةبب
نايدً ٜٔب باش ايسناَ ٠ع ًَو ايٓؽاش.
ا٭َر ايواَْ :ٞاْع يًحهِ  ٖٛٚنةٌ ٚؼةف ٚةةٛش ٟظةاٖر َٓفةبَ ٜكتفةٞ
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ْكٝض هِ ايصبب َع بكا ٤هُ ١ايصبب نةا٭بً ٠ٛب ايكؽةاؿ َةع قتةٌ ايعُةد
ٚايعدٚإٚ ,اعتبار ايكتٌ َاْعا َٔ اإلر

يكٛي٘ ٜ ٫( :ر

ايكاتةٌ َةٔ اىبكتةٍٛ

ظ٦ٝا)(.)1

الدلٔل عل ٙحصز احلهه التهلٔفٕ بَذِ اخلنض٘:
إٕ اسبهِ إ ا تعًل بايفعٌ إَا إٔ ٜهة ٕٛطًبةا يًفعةٌ أٚ ,٫ ٚعًة ٢ا٭ ٍٚأَةا
إٔ ٜهَ ٕٛع اىبٓع عٔ اي ى فٗ ٛايٛةٛش أٖٚ ,٫ ٚة ٛايٓةدشٚ ,عًة ٢ايوةاْ ٞأَةا
إٔ ٜه ٕٛطًبا يً ى أٚ ,٫ ٚعً ٢ايواْ ٞفٗ ٛاإلبا ٚ ,١عً ٢ا٭ ٍٚأَةا إٔ ٜهةٕٛ
َع اىباْع َٔ ايفعٌ فٗ ٛاسبرَ ١أ ٫ ٚفٗ ٛايهراٖ.١

اسبهِ

ايتهًٝفٞ

اسبرَ ١ايهراٖ١

ايٛةٛش ايتخٝسٟ

ايٛـعٞ

اإلبا ١

ايٛةٛش ايٓفصٞ

ٚايٛةٛش ايتعٝٝا ٚايٛةٛش ايغسٟ

ايٓدش

ايٛةٛش ايعٝا

ايٛةٛش ايصبب

ايٛةٛش اىبٛشّع

ٚايٛةٛش ايهفاٚ ٞ٥ايٛةٛش اىبفّٝل

 .1شٓٔ ايدارَ ,ٞإ ,2ؿ.385

ايعرط

اىباْع

ايٛةٛش اىب ًل

أقصاّ أخر٣

ايٛةٛش ايتعبدٟ

ٚايٛةٛش اىبعرٚط ٚايٛةٛش ايتٛؼًٞ

128

املخدل إل ىإاشرزعة إاإلصالمي إ إ

املبخح الجاىٕ
عياصز احلهه الغزعٕ
أّالً :احلانه:
اتفةةل عًُةةا ٤اإلشةة ّ٬عًةة ٢إٔ ا هل ع ةست ٚةةةٌ ٖةة ٛاسبةةانِ ٚاىبعةةرع يٮ هةةاّ
ايعرعٜ ٖٛٚ ١ٝوٝب ٜٚعاقب عًٗٝاٚ ,بعث ايرشٌ ٚأْةسٍ ايهتةب يتعرٜفٗةا يًعبةاش
ّٖف صْرلْنيَ](َٚ )1ةا
َرق َيُرَُ خَِّرزُ َِّّٔ
ْلٌَِْيّٕرَُُِّّّّٖح َّ
قاٍ ا هل شبحاْ٘ ٚتعافب[ :إاىَِّّٖحُُّٖ ُإااَّ ََّ
َٔ تؽرف َةٔ تؽةرفات اإلْصةإ إٚ ٫ية٘ هةِ خةاؿ بة٘ ُةدّش َةٔ ا هل فًهةٌ
ٚاقع ١هِٚ ,يهٔ ٚقع ايٓساع بً ِٗٓٝب أْة٘ ٖةٌ يًعكةٌ إٔ ٜعةرف اسبهةِ اإلهلةٞ
ايعةةرع ٞبٓفصةة٘ حبٝةةث ٜوةةاش عًٝةة٘ أٜ ٚعاقةةب َةةٔ قبةةٌ ا هل تعةةافب َةةٔ لةةس تبًٝةةغ
ايرشٌ ٚايهتاش اىبٓسٍّ؟.
فاىبعتسيٚ ١ايعديٖ ١ٝبٛا إفب إَهإ يو ,فكةايٛا :إْة٘ مبهةٔ يًعكةٌ إٔ ٜصةتكٌ
بإشراى هِ ا هل ًب ايٛاقع ١حبٝث  هل إٔ ٜوٝب عً ٢فعًةٗا أٜ ٚعاقةب عًة ٢ترنٗةا
َٔ ش ٕٚتبًٝغ َٓ٘ برشً٘ أ ٚنتب٘ نحرَ ١ايعًِ ٚٚةٛش رش ايٛشٜع ٚ ١رَة ١قتةٌ
ايٓفض اارَٚ ١عب ٛيوْ .عةِ ,إ ا عجةس ايعكةٌ عةٔ اإلشراى نعةف ية٘ ايعةارع
هُ٘ ًب ايٛاقع ١بأَر ٙأ ْ٘ٝٗ ٚنُا ًب ايؽةٚ ٠٬أنةٌ ايربةا َٚؽةدر هةِ ايعكةٌ
 .1شٛر ٠ا٭ْعاّ َٔ ,اٯ.57 ١ٜ
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عٓدِٖ ٖة ٛهةِ ايعكةٌ بايتحصةـب ٚايتكبةٝا ىبةا ًب ايفعةٌ َةٔ َؽةًحَٚ ١فصةد٠
َٓٚفعَٚ ١فرٚ ,٠إٕ ا هل ؼبهِ صب هةِ ايعكةٌ ٭ٕ ا هل ٜ ٫رٜةد إَ َّ٫ؽةًح١
ايعباش ٚشعاشتِٗ.
ٖ ٚب ا٭ظاعر ٠إفب إٔ ايعكٌ ٜ ٫صت ٝع َعرف ١هةِ ا هل تعةافب إ َّ٫بايرشةٌ
اىبرشًٚ ١ايهتب اىبٓسيٚ ,١إٕ اسبانِ بايتحصـب ٚايتكبٝا ٖ ٛا هل  ٫ايعكٌ فُةا أَةر
ا هل تعافب ب٘ فٗ ٛصٔ َٚا ْٗ ٢عٓ٘ فٗ ٛقبٝا ف ٬تهًٝف إ َٔ َّ٫ايعرع.
ٚأَا ايعرٚط اييت ترةع إفب اسبانِ فٗ:ٞ
أ :٫ٚعًُةة٘ بؽةةفات ايفعةةٌ اية ٜ ٟهًةةف بفعًةة٘ أ ٚترنةة٘ َةةٔ نْٛةة٘ صةةٓا أٚ
قبٝحةةا يةةٜ ٬٦هًّةةف قبةةا ٖةة ٛخةة٬ف َؽةةًح ١اىبةةأَٛر بةة٘ فٝةةأَر بةةايكبا ٜٗٓٚةة ٢عةةٔ
اسبصٔ.
راْٝا :عًُ٘ بكدر َا ٜصتحك٘ ايعبد عً ٢اىبهًف ب٘ َٔ ايوٛاش ٚايعكةاشٚ ,إَّ٫
مل  َٔ٪ٜإٔ ٜٛؼٌ إي ٘ٝبعض رٛاش أ ٚأنور َٔ عكاب٘ فة ٬ؼبصةٔ ايتهًٝةف ٚرقبةا
ؼبؽٌ ايعًِ.
رايوةةا :نْٛةة٘ لةةس فاعةةٌ يًكبةةٝا يةةٜ ٬٦هًةةف قبةةا  ٜ ٫ةةام ٚيةة ٬٦ؽبةةٌ بايٛعةةد
بايوٛاش ٚايٛعٝد بايعكاش.
رابعا :قدرت٘ عً ٢إٜؽاٍ اىبصتحل ٚإ َّ٫يسّ ايعًِ.

ثاىٔاً :احملهْو علُٔ (املهلَّف):
ااه ّٛعًٖ ٘ٝةَ ٛةٔ ربُةي اسبهةِ ايعةرعً ٞب كة٘ ,أ ٟاىبهًةف ٖٚة ٛايبةايغ
ايعاقٌ ٭ْ٘ ببًٛلة٘ ٖة  ٙاىبرتبة ١قةد ٚـةع ايعةارع ايتهةايٝف عًٝة٘ ٚأيسَة٘ قبةا فٝة٘
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ايهًفٚ َٔ ١اةبات ٚضبرَات.
ٜٚعتةةرب ايبًةةٚ ٛايعكةةٌ ظةةرطا تهًٝفةةا ,أ ٟيتٛةةة٘ اشب ةةاش يًُهًةةف ,بُٓٝةةا
ايكدرٚ ٠ايعًِ ُٖا ظرطا اَتواٍ ,فإٕ اإلْصةإ قبجةرش إٔ ٜهة ٕٛبايغةا عةاقٚ ٬يةٛ
مل ٜهةةٔ قةةاشرا ٜتحكةةل ًب كةة٘ ايتهًٝةةف ٚيةة ٛبةةبعض ا٭ؼةة ٍٛا٫عتكاشٜةة ١بعكًةة٘
ٚإشران٘ ف ٝهةَ ٕٛتؽةفا بوبةٛت ايهًفة ١عًٝةٜ٘ٚ ,تحكةل ربةٛت ةةٓض ايتهًٝةف ًب
ك٘ فٝهَ ٕٛهًفا ٭ْ٘ قبجرش يو ٜتُهٔ َٔ اَتواهلا.
أَا ظرٚط ااه ّٛعًٚ ٘ٝاىبهًَّف فٗ:ٞ
 -1قدرت٘ عً ٢ايفعٌ اىب ًٛش َٓ٘.
 -2عًُةة٘ بايفعةةٌ اىب ًةةٛش َٓةة٘ حبٝةةث مبهةةٔ كبٝٝةةسَٚ ٙعرفتةة٘ ٚتعخٝؽةة٘ عُةةا
عدا.ٙ
 -3ايعكٌ.
 -4ا٫ختٝار.
 -5عدّ ايغفًةًٜ ٫ٚ ,١ةسّ ًب َكةاّ اَ٫توةاٍ اشةتُرار ا٫يتفةات إفب ايتهًٝةف
تً ٢ب ايعباشات.
 -6ايبًٛ

.

ثالجاً :احملهْو بُ:
ااه ّٛب٘ ٖٛ :ايفعٌ اي  ٟتعًّل اسبهِ بة٘ اقتفةا ٤أ ٚربةٝسا أٚ ٚـةعاٚ .قةد
ٜصَُٛ ٢ـٛع اسبهِ َٚتعًل اسبهِ ٚااه ّٛف.٘ٝ
ٚااهة ّٛبةة٘ قةةد ٜهةَ ٕٛكةةدٚرا باية ات نفعةةٌ ايؽةٚ ,٠٬قةةد ٜهةةَ ٕٛكةةدٚرا
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بايٛاش  ١ناي ٗار ٠فإْٗا َكدٚر ٠بايٛـ ٤ٛأ ٚايغصةٌ أ ٚايتةٚ .ُِٝقةد ٜهة ٕٛلةس
َكدٚر أؼ ٬نديٛى ايعُض فإْ٘ قد هِ ايعارع به ْ٘ٛشببا يٛةةٛش ايؽة,٠٬
فإٕ بعض ا٭ هاّ ايٛـع ١ٝته ٕٛلس َكدٚر عًٗٝا.
ْعِ ,نبٝع ا٭ هاّ ايتهًٝف ١ٝػبب إٔ ٜه ٕٛااه ّٛب٘ َكةدٚرا إَّةا باية ات
أ ٚبايٛاش .١
ٚقد قصِّ ايفكٗا( ٤ااه ّٛب٘) إفب َا ٖة ٛكةٛم  هل خايؽة ١ية٘ٚ ,إفب َةا ٖةٛ
كٛم يًٓاط خايؽ ١هلِٚ ,إفب َا َٖ ٛع ن ١بـب كٛم ا هل  ٚكٛم ايٓاط.
ٚأَا ظرٚط ااه ّٛب٘ ٚاىبهًف ب٘ فٗ:ٞ
 -1إَهإ ايفعٌ اىب ًٛش.
َ -2ا ٜصتحل ب٘ ايوٛاش نايٛاةةب ٚاىبٓةدٚش ٚتةرى اىبهةر ,ٙٚأ ٚيبةا ٜصةتحل
ب٘ ايعكاش ,ف٬بد َٔ ربٛت ؼفً ١ب ايعٌُ اىب ًٛش زا٥ةد ٠عًة ٢صةٓ٘ ٚإ َّ٫نةإ
َبا ا ٚاإلبا  ١أسبكي بايتهايٝف َٔ باش ايتغًٝب.

املبخح الجالح
الغزّط العام٘ للتهالٔف
الغزط األّل :العكل:
ٖٚةة ٛايكةة ٠ٛايةةيت ٜةةدٜر بٗةةا اإلْصةةإ أَةةٛرٜٚ ٙةةدبر بٗةةا ظةة ْ٘ٚ٪عًةة ٢ايٛةةة٘
ايؽحٝا ٚمبٝس بٗا اسبصٔ عٔ ايكبا ,فًة ٛنةإ صبْٓٛةا مل ٜتعًةل بة٘ ايتهًٝةف ٭ٕ
ايتهًٝف خ اشٚ ,خ اش َٔ  ٫عكٌ ي٘ قبٝا ,رً ٟٚب اسبدٜث ايعرٜف( :رفع
ايكًةِ عةٔ ر٬رة ١عةةٔ ايؽة,ي تة ٢ؼبةتًِ-أً ٚب بعةةض ايٓصةو تةٜ ٢بًةغٚ -عةةٔ
ايٓا ِ٥تٜ ٢صتٝكغ ٚعٔ اجملٓ ٕٛتٜ ٢فٝل)(.)1
ًٚب ؼحٝح ١ضبُد بٔ َصًِ عٔ اإلَاّ ايباقر ‚ قةاٍ( :ىبةا خًةل ا هل ايعكةٌ
اشتٓ ك٘ رِ قاٍ ي٘ :اقبٌ فأقبٌ ,رِ قاٍ ي٘ :أشبر فأشبر ,رِ قاٍٚ :عستةٚ ٞة٬يةٞ
َا خًكي خًكا ٖ ٛأ ب إيٞت َٓو  ٫ٚأنًُتو إ َّ٫ف ُٔٝأ ب ,أَا إْ ٞإٜاى آَةر
ٚإٜاى أْٗٚ ٞإٜاى أعاقب ٚإٜاى أْٝب)(.)2

الغزط الجاىٕ :الكدرٗ:
 ٖٞٚايك ٠ٛعً ٢ايفعٌ ٚاي ى حبٝث إٕ ظةا ٤فعةٌ ٚإٕ ظةا ٤تةرىٜٚ ,كابًةُٗا
َ .1صٓد أهبد بٔ ٓبٌ ,إ ,6ؿ ,101شٓٔ أب ٞشاٚش ,إ ,2ؿ.339
 .2ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,1ؿ.10
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ايعجسٚ .شيٝةٌ اظة اطٗا قٛية٘ تعةافب[ :أُُِّّٔلار ُ َِّلَّرٌُنَفّٖضّر إااَّ َُصِرَعًَ ]( ,)1بكةبا
ايتهًٝف بغس اىبكدٚر.

الغزط الجالح :البلْغ:
إٕ ايتهايٝف لس اإليساَ ١ٝنا٫شتحباش ٚايهراٖٜ ٫ ١ع ط فٗٝا ايبًةٚ ٛإلبةا
ٖ ٛظرط شبؽٛؿ ايٛةٛش ٚاسبرَٚ .١أَا دٜث (رفع ايكًِ عٔ ايؽ,ي تة٢
ؼبتًِ) فإٕ ايعاٖر ٖ ٛرفع ا٭ هاّ اإليساَٝة ١ش ٕٚلسٖةا ٭ٕ اسبةدٜث ًب َةٛرش
اَ٫تٓإ ً ١َّٓ ٫ٚب رفع ا٭ هاّ لةس اإليساَٝة ,١نُةا إ عةدّ اظة اط ايبًةً ٛب
ا٭ هاّ ايٛـع ,١ٝفإٕ اي ٗةارٚ ٠اىبٛارٜةث ٚايفةُإ ٚايةدٜات ٚايغؽةب توبةي
يًؽ,ي نايبايغ ,فكٛي٘ َ( :ةٔ أ ٝةا أرـةا َٝتة ١فٗة ٞية٘)(َ(ٚ )2ةٔ ةاز ظة٦ٝا َةٔ
اىببا ات فكد ًَه٘)( )3أ َٔ( ٚأتًف َا ٫ـُٓ٘)(ٚ )4عب ٛيو فٗ ٞعاَ ١يًؽة,ي
نايبايغ .أَا ا٭ هاّ ايتهًٝف ١ٝفٗ ٞيًبايغ فكَ.

مأٍ٘ البلْغ ّعالماتُ:
ايبً ٛعبار ٠عٔ َرتبٚ ١ق ٠ٛباطٓٚ ١ٝاشتعداش َعًٓ ٟٛب اإلْصإ ٜٓتكٌ ب٘ َةٔ
َر ً ١اي فٛي ١إفب ةد ايهُةاٍ ٚايرةٛيةٜٚ ,١بًةغ اية نر ًب قابًٝتة٘ عًة ٢ايةٛط٤
بعٗٚ ,٠ٛتبًغ ا٭ْوً ٢ب قابًٝتٗا عً ٢اىبٛطٝ٥ٛة ١بعةٗٝ ٚ ,٠ٛةث نةإ ايبًة ٛأَةرا
باطٓٝا ةعٌ ايعارع عَ٬ات ظاٖر:١ٜ

 .1شٛر ٠ايبكر َٔ ,٠اٯ.286 ١ٜ
 .2شٓٔ أب ٞشاٚش ,إ ,2ؿ.51
 .3ايعٓا ٜٔٚايفكٗ ,١ٝاىبرال ,ٞإ ,2ؿ.660
 .4تصٗ ٌٝاىبصايو ,ايعرٜف ايهاظاْ ,ٞؿ.11
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ّٖف ُلنْهُِّٕ َِِّّٖحُلّٕ
َلَ ِّحّٔ ّٔ
 -1ا ٫ت :ّ٬قاٍ ا هل تعافبَ[ :إاذَِّ بّٔ
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َفّٔلَّّٖضِتَأّٖذْنُُِّ](.)1

ْ -2باتُ ايععر اشبعٔ عً ٢ايعاْ :١اييت ٖ ٞعبار ٠عُّةا ة ٍٛاية نر ٚايفةرإ
يبا ٜعًِ ب٘ ايبً ٫ٚ , ٛعرب ٠بايععر ايفعٝف اي  ٟقد ٜٛةد عًة ٢ايعاْةً ١ب ةاٍ
ايؽغر اىبصُ ٢بايسلب.
 -3ايصٖٔٚ :ة ٛقبفة ٞوبةض ععةر ٠شةٓ ١قُرٜة ١يًة نر ٚقبفة ٞتصةع شةٓـب
يٮْو.٢
 -4اسبٝض ٖٛٚ :ايدّ ايٓازٍ بعد تصع شٓـب.
 -5اسبٌُ.

الغزط الزابع :العله:
إٕ ايتهًٝف َعرٚط بفِٗ اىبهًّف ٚعًُ٘ قبا نًّف ب٘ سبدٜث ايرفع (رفع عةٔ
أَيت َا ٜ ٫عًُ ,)2()ٕٛأَا تهًٝف َا ٜ ٫عًِ ٜ ٫ٚفِٗ فٗ ٛتهًٝف قبةا  ٜ ٫ةام,
ٚيكبا ايعكاش ب ٬بٝإٚ ,ي ٛمل ٜهٔ ايعًِ ظرطا يًتهًٝف يهًف ١ايبٗةاٚ ,ِ٥رٟٚ
(َا جب ا هل عًُ٘ عٔ ايعباش فَٗٛ ٛـٛع عِٓٗ)(.)3

الغزط اخلامط :عدو ما ٓفكد بُ اإلىضاٌ ععْرِ:
ناإللُاٚ ٤ايٓٚ ّٛايصهر فإْ٘ ةاٍ ٚةٛشٖةا ٜ ٫ؽةا ايتهًٝةف يعةدّ قدرتة٘
عً ٢ايعٌُ فتهًٝف٘ تهًٝف قبا  ٜ ٫ام ٚايرٚاٜات تةٓؾ بعةدّ ٚةةٛش قفةاَ ٤ةا
 .1شٛر ٠ايٓٛر َٔ ,اٯ.59 ١ٜ
 .2عٛا٥د ا٭ٜاّ ,ايٓراق ,ٞؿ.361
ٚ .3شا ٌ٥ايعٝع ,١اسبر ايعاًَ ,ٞإ ,27ؿ.163
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فات يًُغُ ٢عً ,٘ٝفإٕ نٌ َا لًب ا هل عً ٘ٝفا هل أٚفب بايع رْ )1(.عةِ ,ية ٛنةإ
اإللُا ٤بتعُد ٚةب عً ٘ٝايكفا.٤

الغزط الضادظّ :جْد املهلف:
ٚةةةٛش اىبهًّةةف ٫شةةتحاي ١تهًٝةةف اىبعةةد ,ّٚفةةإ ا نةةإ تهًٝةةف ازبُةةاشات
ٚايٓباتات ٚاسبٛٝاْات قبٝحا نإ تهًٝف اىبعد ّٚقبٝحا ب رٜل أٚفب.
ٖ ٚبي ا٭ظاعر ٠إفب ايك ٍٛفةٛاز تهًٝةف اىبعةد ّٚبةٌ أْة٘  ٫تهًٝةف ظةرعا
عٓةةدِٖ إ َّ٫يًُعةةد ّٚيكةةدّ ايتهًٝةةف عٓةةدِٖ بكةةدّ َةةا بةة٘ ايتهًٝةةف ٖٚةة ٛايهةةّ٬
()2

ايٓفص.ٞ

الغزط الضابع :اإلصالو ّاإلمياٌ:
اظ ة ط بعةةض ايفكٗةةاً ٤ب ايتهةةايٝف اإلشةة ّ٬فكةةَ ٚاٯخةةر اظ ة ط اإلمبةةإ,
ٚيهةةٔ اىبعةةٗٛر عٓةةد اإلَاَٝةة ١عةةدّ اظ ة اطُٗا ٭ٕ ايهفّةةار َهًفةةٚ ٕٛطبةةاطبٕٛ
بايفرٚع ٚا٭ؼ.ٍٛ
ْعةةِ اظة اط اإلشةةٚ ّ٬اإلمبةإ ًب ؼةةح ١قبةة ٍٛايعبةةاشات فُٝةةا عةةدا ايؽةةدق١
 ٫بٓٝةة١
ٚايٛقةةف ٚايعتةةل ٭ٕ ايهةةافر  ٫تتحكةةل َٓةة٘ ْٝةة ١ايكربةةٚ ١ايعبةةاش ٫ ٠تؽةةا إ َّ
ايكرب.١

الغزط الجامً :أٌ ٓهٌْ املهلّف بُ حمل ابتال:ٛ
أظٗر ظرا َ٥ايتهًٝف أربع :١ايبًٚ ٛايعكةٌ ٚايكةدرٚ ٠ايعًةَِٚ ,ةٔ ايفكٗةا٤
َٔ فرّم بـب ظةرط ًب أؼةٌ ايتهًٝةف ٚفعًٝتةَ٘ٚ .ةٔ ايعةرٚط ايفعًٝة ١نْٛة٘ ضبةٌ
 .1يُٓٝعر :ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,3ؿ.412
 .2يُٓٝعر :ا٭ هاّ ,اٯَد ,ٟإ ,1ؿ.153
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ي٬بتٚ ,٤٬اىبراش ب٘ ن ْ٘ٛضبة ٬ي٬بةت ٤٬أْة٘ ية ٛؼةار اىبهًةف بؽةدش فعًة٘ أ ٚترنة٘
ا تاإ إفب شاعٍ ٜدع ٙٛإفب يو ,فً ٛنإ اىبةٛرش يبةا  ٫ؼبتةاإ إفب يةو فٗة ٛيبةا ٫
ابةةت ٤٬بةةٜ٘ ٫ٚ ,تحكةةل هل ة ا ايعٓةةٛإ َةةٛرش إً َّ٫ب ؼةةٛر ٠اي ة ى ,فٝخةةتؾ ٖ ة ا
ايعرط بايٓٛاٖ ,ٞ٭ٕ اٯَر إ ا تعًّل بع ٤ٞنإ ٖ ٛبٓفص٘ شببا يهة ٕٛفعةٌ يةو
ايع ٤ٞضب ٬ي٬بتٚ ,٤٬اية ٜ ٟعةرق ا٫بةت ٤٬يبةا ٜهة ٕٛؼبصةٔ عكةٚ ٬عرفةا َعة٘
ْصب ١اي ى فٜ ٬عد ايك( ٍٛترني ايؽعٛش إفب ايصةُا )٤تةرى اةٌ ا٫بةت ,٤٬أ٫ ٚ
ٜه ٕٛابت ٤٬بايٓصب ١إي ٘ٝن ى تسٜٚط بٓي ايصً إ َ ٖٛٚةٔ أ ْةاش ايرعٝة ,١نُةا
أْةة٘ ٜ ٫هًةةف ايعةةخؾ ب ة ى ايسْةةا ٖٚةةً ٛب باشٜةة ٫ ١أْةةض فٗٝةةا  ٫ٚةةةإ ,فةةإٕ
ايتهًٝف ب يو لس َُٓجت ٍس عً.٘ٝ

الغزط التاصع :عدو احلزج:
ٜع ة ط ًب اسبهةةِ ايعةةرع ٞعةةدّ ايفةةٝل ٚاسبةةرإ يكٛيةة٘ تعةةافبَ[ :نَ ر جَعَ رَل
ز ََأُِّزاِ ر ُِ
زٍ](ٚ )1قٛيةة٘ تعةةافبُِ[ :زاِ رُِ َِّلَّ رٌُبُّْٕ ر َُِِّّّٖضِ ر َ
ََلّٔ رُِّّٕ ِفْررْ َِّررِِّْاونْ روِ حَ ر َ
بُّْٕ َِِّّٖعُضِزَ](َٚ .)2ا ر ٟٚعٔ اإلَاّ ايؽةاشم ‚( :ا هل أنةرّ َةٔ إٔ ٜهًةف
ايٓاط َا ٝ ٜ ٫كٚ ,)3()ٕٛقٛي٘( :بعوي باسبٓٝف ١ٝايصًٗ ١ايصُحا.)4()٤
إٕ أشي ١اسبرإ تكدّ عً ٢أشي ١ا٭ هاّ ايتهًٝفٚ ١ٝا٭ هاّ ايٛـع ١ٝفً ٛنإ
اسبهِ بايٓجاشَٛ ١ةبا يًعصر ًب ل ايعباش ناْةي قاعةد ٠ايعصةر ْافٝة ١ية٘ٚ ,نة ا
 .1شٛر ٠اسبط َٔ ,اٯ.78 ١ٜ
 .2شٛر ٠ايبكر َٔ ,٠اٯ.185 ١ٜ
 .3ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,1ؿ.160
 .4حبار ا٭ْٛار ,اجملًص ,ٞإ ,64ؿ.136
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إ ا فرق رإ ًب ذبؽَ ٌٝكدار ايٓفك ١ايٛاةب ١مل دبب.

الغزط العاعز :االختٔار ّعدو اإلنزاِ ّاالضطزار:
إٕ ايفرم بـب ايفعٌ ا٫ختٝةارٚ ٟايفعةٌ اىبهةر ٙعًٝة٘ إٔت ا٭ ٍٚناْةي اإلراش٠
رَ ٠صتكً ١لس َصبب ١عٔ إراش ٠لس ٙبتٛعٝد بايفرر ٚربٜٛف٘ ٚترٖٝب٘.
ٚأَا اإلنرا ٙفإٕ اإلراش ٠لس ةرَٓٚ ٠بعوة ١عةٔ إراش ٠لةسٚ ,ٙأَةا ا٫ـة رار
ٚاإلزبا ٤فٗ ٛعبار ٠عٔ شًب اإلراشٚ ٠ا٫ختٝار ٜٚهٚ ٕٛةةٛش ايفعةٌ يةٝض بٝةدٙ
 ٫ٚذبي تؽرف٘ أؼ ٬بٌ ٜه ٕٛايفاعٌ قبٓسي ١اٯي ١ايؽُا ٤بٝد عاًَٗا.

الفصل اخلامط
مصادر الغزٓع٘ اإلصالمٔ٘
تٓكصِ َؽاشر ايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬إفب قصُـب:

الكضه األّل :األدل٘ االجتَادٓ٘:
 ٖٞٚايهتاش ايعسٜس ٚايصٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛاإلنباع ٚايعكٌ.

أّالً :الهتاب العشٓش
()1

ٖ ٛايكرإٓ ايهر ِٜاي  ٟأْسي٘ ا هل تعافب عًْ ٢بٓٝا ضبُد ٚاعترب ٙقرآْا.

ظةةرل ايتعرٜةةف :قّٝةةد ايتعرٜةةف بعبةةارٚ( ٠اعتةةرب ٙقرآْةةا) إلخةةراإ اسبةةدٜث
ايكدش ٞفإْ٘ ٚإٕ ْصب إفب ا هل إ َّ٫أْ٘ ٜ ٫عترب قرآْاٚ ,إلخراإ ايصٓ ١ايعرٜف ١فةإٕ
أ اشٜث ايرشٚ ٍٛإٕ ناْي َٔ ا هل تعافب يتؽرٜا ايكرإٓ ب يو ًب قٛية٘ تعةافب:
 ٫أْٗةا يٝصةي بكةرإٓٚ .بكٝةد (اعتةربٙ
[ََن َِهِّْٓقُ َوِ ًََِّّٖرَُٗإاىِ يُرَُإااَّ َحِرُِْْرُحَٖ]( )2إ َّ
قرآْا) إلخراإ تفصس ايكرإٓ ٚترنبت٘ فاُْٗا  ٫تعتربإ قرآْا يعدّ تٛافرُٖا عًة٢
ا٭يفاظ ٚا٭شًٛش اي ْ ٜٔسٍ بُٗا ايكرإٓ.
 .1يُٓٝعر :ا٭ؼ ٍٛايعاَ ١يًفك٘ اىبكارٕ ,اسبه ,ِٝؿ.99
 .2شٛر ٠ايٓجِ ,اٯ.4 ,3 ١ٜ
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ٚعًةة ٖ ٢ة ا ٜ ٫عةةد ا٫شةةتد ٍ٫بتفصةةس ايكةةرإٓ ٚترنبتةة٘ اشةةتد ٫٫بةةايكرإٓ,

َشَّٖهَر
ٚايكرإٓ اىبتٓا ٍٚبٓٓٝةا مل ٜةٓكؾ َٓة٘ ظة ٤ٞيوبةٛت يةو بكٛية٘ تعةافب[ :نَحِرُو ن َّ
ز َإاَّن ٌََُّّٔٔحَ فْظُّٕىَ](ْٚ )1كً٘ بايتٛاتر ٫ٚ ,خ٬ف بـب اىبصًُـب ًب جٝت٘.
َِّذّْكّٖ َ
ٚايكرإٓ ايهر ٖٛ ِٜاىبؽدر ا٭َ َٔ ٍٚؽاشر ايتعرٜع اإلشٚ ,َٞ٬ايدشةتٛر
َةةٔ رشِّ ايعةةاىبـب أْسيةة٘ عًةة ٢ايرشةة ٍٛا٭َةةـب يفة  23 ٠شةةٓٚ ,١قةةد اظةةتٌُ عًةة٢
ألًةةب ايكٛاعةةد ايفكٗٝةةٚ ,١رٚعةة ٞفٝةة٘ بٝةةإ ا٭ هةةاّ ايعةةرع ١ٝيبسٚةةة ١بةةايٛعغ
ٚاإلرظاش ٚايٛعد ايٛعٝدٚ ,قؽؾ ا٭ْبٝا ٤ايؽةاسبـب َٚةا ْاية٘ ايهفةار اىبخةايفـب
َةةٔ ايعة اش ا٭يةةً ِٝب ايةةدْٝا قبةةٌ اٯخةةر ٠يتكٜٛةة ١ايفةةُس ًب اي اعةةٚ ١ايبعةةد عةةٔ
اىبعؽ.١ٝ
ٚايكرإٓ ق ع ٞايؽدٚر يتٛاتر ْكً٘ عٓد اىبصًُـب َٔ ـب ْسٚية٘ تة ٢ايٛقةي
اسباـرٚ ,إَا َٔ ٝث ايد٫ي ١فكد ٜه ٕٛق عٝا إ ا نةإ ايًفةغ  ٫ؼبتُةٌ فٝة٘ إَّ٫
َعٓٚ ٢ا د نٓؽٛؼة٘ٚ ,قةد تهة ٕٛش٫يتة٘ ظٓٝة ١إ ا نةإ ايًفةغ ؼبتُةٌ أنوةر َةٔ
َعٓٚ ٢ا د نعٛاٖر.ٙ
ٚيكد ناْي اٯٜات اىبه ١ٝتبعث عب ٛته ٜٔٛايعكٝدٚ ٠ا٭خ٬م ايهرمبٚ ,١هلة ا
دبد فٗٝا ايكؽر ٚاإلػباز يٝصٌٗ عًة ٢ايكةارٚ ٨اىبصةتُع ٚعٗٝةا ٚتفُٗٗةا ,خبة٬ف
اٯٜات اىبدْ ١ٝفإْٗا ناْي تبعث عب ٛتفِٗ ا٭ هاّ ايعرع ,١ٝفٗٝا اي  ٫ ٍٛتٝةاإ
ظرل اسبهِ ٚبٝةإ ةدٚش ٙإفب ايبصةَ ٚايتٛـةٝاٚ ,قةد نةرٚا إٔ صبُةٛع آٜةات
ا٭ هةةاّ ( )500آٜةةٚ ١إٕ ايبةةاقَٗٓ ٞةةا تتعًةةل بايعكا٥ةةد ايدٜٝٓةةٚ ١ا٭خةة٬م اسبُٝةةد٠
 .1شٛر ٠اسبجر ,اٯ.9 ١ٜ

اشفص إاخلامط:إمصادرإاشرزعة إاإلصالمي

إ

141

ٚايكؽؾ اييت فٗٝا اىبٛعع ١اسبصةٓٚ ١ا٭َوةاٍ اىبتٓٛعة ١ايةيت ترظةدْا ىبةا فٝة٘ اشبةس
ٚايؽ٬ل ٚايصعاشٚ ٠ايف٬لٚ ,تٓكصِ آٜات٘ إفب قصُـب:
ايكصِ ا٭ :ٍٚآٜات َُحهُٚ ,١تٓكصِ إفب ْؾ ٚظاٖر ٖٞٚ ,اسبج ١ف.٘ٝ
ٚايكصِ ايواْ :ٞآٜات َتعابٗٚ ,١تٓكصِ إفب صبٌُ .ٍٚ٪َٚ
ٚاىبراش بايٓؾَ ٖٛ :ا شٍت عً ٢اىبراش َٔ لس ا تُاٍٜٚ ,كابً٘ اجملٌُ.
ٚاجملٌَُ :ا ٜ ٫عرف َعٓاٙ
ٚايعاٖرَ ٖٛ :ا شٍت عً ٢أ د ضبتُ٬ت٘ ش٫ي ١راةحٜٚ ,١كابً٘ اىب.ٍٚ٪
ٚاىب ٖٛ :ٍٚ٪اي  ٟأراش ب٘ اىبتهًِ خ٬ف ظاٖر.ٙ
ٚاتفةةل ايفكٗةةاً ٤ب عةةدّ ةةةٛاز ا٭خةة باىبتعةةاب٘ ٚاجملُةةٌ ٚاىبةةَ ٍٚ٪ةةٔ شٕٚ
ايرةٛع إفب أٌٖ اي نر.
ٚأَا ايٓؾ ٚايعاٖر فااه ٞعٔ اجملتٗد ٜٔا٭ؼٛيٝـب ناف ١ةٛاز ا٭خ بُٗةا
َا عدا ا٭خبارٜـبٝ ,ث َٓعٛا َٔ ايتُصو بايهتةاش َ ًكةا إَ َّ٫ةا ر ٟٚتفصةسٙ
عٔ ا٭ ١ُ٥اىبعؽَٛـب “.

ايًفغ

ضبهِ
ْؾ

َتعاب٘
ظاٖر

صبٌُ

ٍَٚ٪
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أدل٘ املاىعٔـً (األخبارٓٔـً):
 -1قبةةا ٚرش َةةٔ ايرٚاٜةةات ًب اىبٓةةع ٚايٓٗةة ٞعةةٔ تفصةةس ايكةةرإٓ بةةايرأَ ,ٟوةةٌ
اسبدٜث ايٓب َٔ( :ٟٛفصّر ايكرإٓ برأ ٜ٘فًٝتبٛأ َكعةدَ ٙةٔ ايٓةار)(ًٚ ,)1ب اسبةدٜث
ايكدشَ( :ٞا آَٔ ب َٔ ٞفصر ن َٞ٬برأ.)2()...ٜ٘
ٚازبٛاش :إٕ أخبار اىبٓع َٔ تفصس ايكرإٓ بغس ْةؾ ٚأرةر ػبةب هبًةٗا عًة٢
اىبتعابٗات َٓ٘ ش ٕٚااهُات ,أَا َٓةع ش٫يتٗةا عًة ٢اىبٓةع عةٔ ايعُةٌ بةايعٛاٖر
ايٛاـح ١فًٝض اىبراش َٓٗا يو.
 -2نرت ايرٚاٜات ًب َعرف ١اٯٜات بص٪اٍ أٌٖ اي نر “.
ٚازبةةٛاش :إٕ ا٭خبةةار ايدايةة ١عًةة ٢ربؽةةٝؾ أٖةةٌ ايةة نر “ بعًُةة٘ شٕٚ
لسِٖ فإْٗا أٜفا ضبُٛي ١عً ٢اىبتعابٗات َٓ٘ٚ ,عً ٢عًِ صبُٛع آٜات٘.
 -3طرش ايتكٝد ٚايتخؽٝؾ ٚايتجةٛز ًب أنوةر ايكةرإٓ ٚظةٛاٖر ٙفأٚةةب فٝة٘
اإلنباٍ.
ٚازبٛاش :إٕ ٖ ا ٚاقع ًب ايكرإٓ ٚيهٔ ٜٛةب ايفحؾ ش ٕٚشكٛط جٝتة٘
ٌ آٜةات ا٭ؼةٚ ٍٛايفةرٚع يبةا تعًةل اسبهةِ
ٚظاٖرْ .ٙعِ ,اْعكد اإلنبةاع إٕ ةة ت
 ٫بعةد أخة تفؽةًٗٝا َةٔ ا٭خبةار ٖٚة  ٙإٕ
فٗٝا بأَٛر صبًُ ٫ ١مبهٔ ايعٌُ بٗا إ َّ
كبَّي فٗ ٞبايعباشات.
ٚأَةةا اىبعةةاَ٬ت فاإلط٬قةةات ايةةٛارشً ٠ب اٯٜةةات يبةةا ٜتُصةةو بٗةةا َوةةٌ قٛيةة٘
 .1اسبدا٥ل ايٓاـرٜٛ ,٠شف ايبحراْ ,ٞإ ,6ؿ.355
 .2نعف ايغُ ,١ا٫ربً ,ٞإ ,3ؿ.78
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َٔ ََرر ِوتَررزَِّضٍ]([ٚ ,)2نَرر ََلّٔرررٖ َِّّٖاُحِضْررهْ َنينْرر ِو
تعةةةافب[ :أَِّٔفّٕررُِّبْررَّٖعُيُّْٕ]([ٚ ,)1تْجَرر رّٗ
صَبّْلٍ]

()3

ٚلسٖا.

أدل٘ اجملٔشًٓ (األصْلٔٔـً):
أّالً :االصتدالل باآلٓات الكزآىٔ٘:
ب
ُروإّٔمَُُِّّّْٖتَر ْ
ت ي َّ
َُِا ْ
تنُح ّٔ
َلِّكََُِّّّْٖٔت بَنِْهٌُ آَِ ْ
أ -قٛي٘ تعافب[ :يَُُ ََِّّذْٓأّٔنِشَلَ َّٔ
ّٔن ََِّّذِْوَفْْوّٕلُّٕبًْا ِ سَِِْفَّّٔتَّبْعَُُىنَر تَغَرَبٌَنْهِرٌُ ِّبِتْغَر َ٘ َِّّٖفْتِهَرْٕ](ٝ ,)4ةث ّت
غْبًَ تْفّٔأَّ
َأخَزُنُتَ َ
َّٕ
ا هل تعافب عً ٢اتباع اىبتعاب٘ ش ٕٚااهِ.
بأّٔوّٖفًََّّٕٔر ](ٝ ,)5ةث ّت عًة٢
ش -قٛي٘ تعةافب[ :أّٔفّٔرالَِّٔتَرَِبَّزََُىَِّّٖيّٕرزِآَىّٔأ ِم ََلّٔرٖوّٕلّٕرُ ٍ
ترى تدبر ٫ٚ ,ٙرٜةب إٔ اىبةراش بة يو اسبةث عًة ٢ايعُةٌ قبكتفةا ٙإ ايتةدبر إلبةا
ٜهًٛ َ ٕٛبا َٔ أةٌ ايعٌُ بغاٜت٘.

ْنُربْنيٍ]
إ -قٛي٘ تعافب[ :بْلْضَر ىٍ َزَبْر ج

()6

ٝةث َةٔت عًة ِٗٝيهْٛة٘ بًصةاِْٗ ٫ٚ

ٜه ٕٛيو َٓت ١عً ِٗٝإ٫ َّ٫شتفاشتِٗ ب٘  ٖٞٚايعٌُ ب٘.

 .1شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.1 ١ٜ
 .2شٛر ٠ايٓصا َٔ ,٤اٯ.29 ١ٜ
 .3شٛر ٠ايتٛب َٔ ,١اٯ.91 ١ٜ
 .4شٛر ٠آٍ عُرإ َٔ ,اٯ.7 ١ٜ
 .5شٛر ٠ؿ َٔ ,اٯ.24 ١ٜ
 .6شٛر ٠ايععرا ,٤اٯ.195 ١ٜ
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ونَُِّكْزٍ](.)1
ّٔيَِِِضَّزَِن َِّّٖيّٕزِآىََْلذّْكّٖزأّفًَ ِلنْ ِ
ش -قٛي٘ تعافبََّٔ[ :

ثاىٔاً :االصتدالل باألخبار (الزّآات) الغزٓف٘:
 -1ا٭خبار ايةيت أَةرت بةايرةٛع إفب ايهتةاش ايهةرٚ ِٜا٭خة بةايكرإٓ عًة٢
إط٬قٗاٚ ,قد خرإ َٓٗا اىبتعاب٘ باإلنباع فبكٝي اٯٜات ااهُ.١
 -2اشتد٫٫ت ا٭ “ ١ُ٥عً ٢خؽً َِٗٛب بٝإ ا٭ هاّ باٯٜات ايكرآْ,١ٝ
فعٓدَا شُ ٌ٦اإلَاّ عةٔ نٝفٝة ١ايٛـة ٤ٛعٓةد اْك ةاع ظفةر ايصةاٚٚ ٌ٥ـةع اىبةرار٠

عًٝةة٘ ,قةةاٍ ‚( :تعةةرف ٖ ة ا ٚأظةةباٖ٘ َةةٔ نتةةاش ا هل ,قةةاٍ تعةةافبَ[ :نَر جَعَ رَل
زٍ] اَصا عً.)2()٘ٝ
ََلُِّّّٕٔ ِفْْ َِِِّّْاونْوِ حَ َ
 -3تكرٜر ا٭ < ١ُ٥٭ؼحابِٗ با٫شتد ٍ٫بايكرإٓ ايهرٚ ,ِٜايصةس ٠اىبصةتُر٠
بـب اىبصةًُـب عًة ٢ايتُصةو بة٘ َةٔ زَةٔ ايرشة ٍٛإفب زَةٔ ايؽةحابٚ ١ايتةابعـب
ٚايصًف ايؽاسبـب ٚركات رٚا ٠اىبعؽَٛـب ب ٬راشع َٔ أ د َِٓٗ.
َ - 4ا ٚرش عةٔ ايؽةدٜك ١اي ةاٖرً ٠ب خ بتٗةا قٛهلةا  ( :هل عٗةد قدَة٘ إيةٝهِ
ٚبكٝةة ١اشةةتخًف٘ عًةةٝهِ نتةةاش ا هل بٓٝةة ١بؽةةا٥رٚ ٙآَٓ ٟهعةةف ١شةةرا٥رٚ ٙبرٖةةإ
َتجً ١ّٝظٛاٖر.)3()ٙ
َ -5ا ر َٔ ٟٚخرب ( :إْ ٞترنةي بةـب أظٗةرنِ َةا إٕ كبصةهتِ بة٘ يةٔ تفةًٛا

 .1شٛر ٠ايكُر ,اٯٜات .40 ,32 ,22 ,17
 .2ا٫شتبؽار ,اي ٛش ,ٞإ ,1ؿ.78
 ٫ َٔ .3ؼبفر ٙايفك ,٘ٝايؽدٚم ,إ ,3ؿ.567
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بعد ٟأبدا :نتاش ا هل ٚع ت ٞأٌٖ بٝيت)( ,)1فإٕ ظٗٛرً ٙب ةٛاز ايتُصةو بهةٌ
َُٓٗا َصتك ٬عٔ اٯخر قبا ٜٓ ٫هر ٙإَ َّ٫هابر.
َ -6ةةا رً ٟٚب ا٭خبةةار ايع٬ةٝةة ١عٓةةد ايتعةةارق بةةـب ا٭خبةةار ,قةة ٍٛاإلَةةاّ
ايؽاشم ‚َ( :ا مل ٜٛافل َٔ اسبدٜث ايكرإٓ فٗ ٛزخرف)(.)2
ٚ -7قٛيةةةة٘ ( :إ ا ايتبصةةةةي عًةةةةٝهِ ايفةةةةؿب نك ةةةةع ايًٝةةةةٌ اىبعًةةةةِ فعًةةةةٝهِ
بايكرإٓ)(ٚ ,)3قٛي٘ ( :ايكرإٓ ٖد َٔ ٣ايف٬ي.)4()١

ثالجاً :االصتدالل بالعكل:
إٕ ااهةةِ إَةةا ْةةؾ ٖٚةة ٫ ٛؼبتُةةٌ اشبةة٬فٚ ,إَةةا ظةةاٖرٚ ,اسبهةةً ِٝب َكةةاّ
ايبٝإ ٚايتفٜٗ ٫ ِٝتهًِ قبا ٜرٜد خ٬ف ظاٖرٚ ٙإًٜ َّ٫سّ اإللرا ٤بازبٌٗ.
ْعِ ٫ ,ػبٛز ايتُصو باىبتعاب٘ َٓة٘ ٖٚة ٛاية  ٟيةٝض بةٓؾ  ٫ٚية٘ ظةاٖر َةٔ
ش ٕٚشي ٫ٚ ٌٝظاٖد عً ٢اىبراش َٓ٘ بٌ صبرش رأٚ ٟاشتحصإ َا أْسٍ ا هل بة٘ َةٔ
شً إ.

ثاىٔاً :الضي٘ الغزٓف٘
تعزٓف الضي٘:
ايصٓ ١يغ ٖٞ :١اي رٜكٚ ,١عٓد عًُا ٤اسبدٜث ٚأٌٖ ايصس ٚايتةارٜو ٖة ٛنةٌ
َا ٜتعًل بايرش ٍٛا٭ععِ َٔ شسٚ ٠خًل ٚأخبار ٚأقةٛاٍ ٚأفعةاٍ شةٛا ٤أربتةي
 .1ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,2ؿ.415
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,إ ,1ؿ.69
 .3اىبؽدر ْفص٘ ,إ ,2ؿ.599
 .4اىبؽدر ْفص٘ ,إ ,2ؿ.600
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هُا ظرعٝا أّ .٫
ٚايصةةٓ ١عٓةةد ايفكٗةةاٖ :٤ةة ٛايعُةةٌ ايٛاقةةع َةةٔ اىبعؽةةٚ ‚ ّٛمل ٜهةةٔ فرـةةا
ٚاةبا.
ٚعٓد عًُا ٤أؼ ٍٛايفك٘ ٖٞ :ق ٍٛاىبعؽ ّٛأ ٚفعً٘ أ ٚتكرٜر.ٙ
فايصٓ ١تٓكصِ إفب ر٬ر ١أْٛاع:
ايٓةةٛع ا٭ :ٍٚتصةةُ ٢بايصةةٓ ١ايكٛيٝةة :١شةةٛا ٤أناْةةي يفعةةا أ ٚنتابةة ١أّ إظةةار٠
نا٭ اشٜث اييت تًفّغ بٗا ايرشَ ٍٛوةٌ قٛية٘ ( :إلبةا ا٭عُةاٍ بايٓٝةات)(٫(ٚ ,)1
ـرر  ٫ٚـرار ًب اإلش.)2()ّ٬
ايٓٛع ايواْ :ٞتصُ ٢بايصٓ ١ايفعً ٖٞٚ :١ٝا٭فعاٍ اييت ؼدرت َةٔ اىبعؽةّٛ
ٜكؽد بٗةا بٝةإ ايتعةرٜع نؽة٬ت٘ ٚٚـة ,٘٥ٛأ ٚترنة٘ باعتبةار إٔ اية ى ُٜةأ ٍّٚإفب
ايهف  ٖٛٚفعٌ ,فإٕ ترن٘ يٮ إ ٚاإلقاًَ ١ب ايٓٛافٌ شي ٌٝعً ٢عةدّ ٚةٛبُٗةا
ًب ايٓٛافٌٚ ,أَا ا٭فعاٍ اييت تهَ ٕٛةٔ خؽةا٥ؾ اىبعؽة ّٛنةايسٚاإ بةأنور َةٔ
أربع ١فٜ ٬عترب شٓ ١يٓا.
ايٓٛع ايوايث :تصُ ٢بايصةٓ ١ايتكرٜرٜةٖٚ :١ة ٞتكرٜةر اىبعؽة ّٛىبةا ٜؽةدر عةٔ
لس ٙبصهٛت أَٛ ٚافك ١أ ٚاشتحصإ َع كبهٓ٘ َٔ ايرشع شةٛا ٤أنةإ ًب فةٛر
اىبعؽ ّٛأّ ًب لٝبت٘ ٚعًِ ب٘ ٚمل ٜرشع عٓ٘.

حجٔ٘ الضي٘:
 ٫إظةةهاٍ ًب جٝةة ١ايصةةٓ ١٭ْٗةةا ؼةةاشر ٠عةةٔ اىبعؽةة ّٛعةةٔ اشب ةةأٚ ,قةةد قةةاّ
 .1ؼحٝا ايبخار ,ٟإ ,1ؿ.2
َ .2عاْ ٞا٫خبار ,ايؽدٚم ,ؿ.281
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اإلنباع ٚـرٚر ٠ايد ٜٔعً ٢جٝتٗاٚٚ ,ةٛش ايعٌُ قب٪شاٖا ٫ٚ ,خ٬ف بـب
عًُا ٤اىبصًُـب قاطب ١بإٔ ايصٓ ١ايعرٜف ١تُعترب اىبؽةدر ايوةاْ ٞبعةد ايكةرإٓ ايهةرِٜ

شََّٖه اإَِّّٔركّٔ َِّرذّْكّٖزََْتُبَرّّْوََْلهَّر ظانَر نُرشّْلَإأَّرًِّا ِ ََّٔعَلًَُّر َِِتَفَُّّٔرزَُىَ]
يكٛي٘ تعافبََ[ :أّٔن َ

()1

فإ ا ناْي ايصٓ ١بٝاْا فٗ ٞتاي ١ٝىبا ةا٤ت بٝاْا ي٘  ٖٛٚايكرإٓ.

مصادٓل الضي٘:
ٜةةر ٣فكٗةةا ٤أٖةةٌ ايصةةٓ ١إٔ اىبعؽةةٖ ّٛةة ٛخؽةةٛؿ ايةةٓ,ي ٚايعةةٝع ١اإلَاَٝةة١
ٜر ٕٚإٔ ايٓ,ي ٚا٭ ١ُ٥ا٫را ععر “ َةٔ بعةدٚ ٙشةٝد ٠ايٓصةا ٤فاطُة ١ايسٖةرا٤
 بٓةةي رشةة ٍٛا هل نًةةِٗ َعؽةةَ َٕٛٛةةٔ اشب ةةأ ٚايغًةةَ ًب بٝةةإ ا٭ هةةاّايعرع.١ٝ

الفزم بٔـً الضي٘ ّاحلدٓح ّاخلرب:
قةةد ت ًةةل ايصةةٓ ١عًةة ٢قةة ٍٛاىبعؽةة ّٛأ ٚفعًةة٘ أ ٚتكرٜةةر ٙأ ٚاسبةةان ٞعةةٔ تًةةو
ا٭َٛر ,فٝهَ ٕٛعٓاٖا أعِ َٔ اىبعٓ ٢ا٭.ٍٚ
ٚاسبدٜث ٚاشبرب يغ َ ١اشفإ ,فإٕ نًُٗٝا ًب ايًغ ١قبعٓ ٢اإلع.ّ٬
ٚاسبدٜث اؼة  ٬اَ :ةا ؼبهة ٞايصةَٓ ١ةٔ قة ٍٛاىبعؽة ّٛأ ٚفعًة٘ أ ٚترنة٘ أٚ
تكرٜرٚ ,ٙايٓصب ١بـب ايصٓٚ ١اسبدٜث عُٚ َٔ ّٛةة٘ ػبتُعةإ فُٝةا يةْ ٛكةٌ ايةٓ,ي
 قْ ٍٛفص٘ بإٔ قاٍ قًي ٫( :ـرر  ٫ٚـرار) أْ ٚكٌ إَاّ َعؽ ّٛقة ٍٛإَةاّ
َعؽةة ّٛآخةةر أ ٚفعًةة٘ أ ٚتكرٜةةر ,ٙفإْةة٘ َةةٔ ٝةةث أْةة٘ قٛيةة٘ ‚ ٜهةة ٕٛشةةَٓٚ ١ةةٔ
ٝث أْ٘ ان ٞعٔ ايٓ,ي  أ ٚعٔ إَاّ آخر َعؽٜ ّٛه ٕٛدٜوا.
 .1شٛر ٠ايٓحٌ َٔ ,اٯ.44 ١ٜ
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ٚأَا َاش ٠ا٫ف ام نك ٍٛايؽةحاب ٞإٕ اىبعؽة ّٛفعةٌ نة ا فإْة٘ ةدٜث ْاقةٌ
يًصٓ ,١نُا إٔ ْفض ق ٍٛاىبعؽ ّٛأ ٚفعً٘ شٓٚ ١يٝض حبدٜث.
ٚأَا اسبدٜث ايكدش ٞفعبار ٠عةٔ َةٛاعغ ؼبهٗٝةا ايرشة  ٍٛعةٔ ربة٘ َوةٌ
قٛي٘  ايؽ ّٛيٚ ٞأْا أةس ٟب٘ٚ ,ايفرم بٚ ٘ٓٝبـب ايكرإٓ ايهر ِٜإ ايكرإٓ ٖٛ
اىبٓسٍ يًتحدٚ ٟاإلعجاز خب٬ف اسبدٜث ايكدش.ٞ
ٚأَا ا٭رر ٖ ٛأعِ َٔ اشبرب ٚاسبدٜث فٝكاٍ يهٌٍ َُٓٗا أرر.
ٚإ ا أطًل ا٭ؼٛي ٕٛٝيفغ َةؿب اسبةدٜث فُةراشِٖ خؽةٛؿ ايًفةغ اسبةانٞ
يًصٓٚ ,١إ ا أطًكةٛا يفةغ شةٓد اسبةدٜث فُةراشِٖ طرٜةل َةؿب اسبةدٜث أ ٟنبًة١
رٚات٘ٚ ,إ ا أطًكٛا يفغ اإلشٓاش فُراشِٖ رفع اسبدٜث يكا.ً٘٥

عزاٜط العنل بالضي٘:
 -1إٔ ته ٕٛةٗ ١ؼدٚرٖا ٖ ٛبٝإ اسبهةِ ايةٛاقع ٫ ٞةٗة ١أخةر ٣نايتكٝة,١
َٚع ايعو فا٭ؼٌ يبٝإ ايٛاقع  ٖٚا ا٭ؼٌ عً ٘ٝبٓا ٤ايعكً ٤٬ب ضباٚراتِٗ.
 -2إٔ ْعٌُ بٗةا بعةد ايفحةؾ عةٔ عةدّ اىبعةارق ٚعةدّ اىبخؽةؾ ٚاىبكٝةد
هلاٚ ,عدّ ٚةٛش قر ١ٜٓاي ١ٝأَ ٚكاي.١ٝ

عالق٘ الضي٘ بالكزآٌ:
تكصةةِ ا٭ اشٜةةث ايعةةرٜف ١عًةة ٢أشةةاط ع٬قتٗةةا بةةايكرإٓ ايهةةر ِٜإفب ر٬رةة١
أقصاّ ٖ:ٞ
-1ايكصِ ا٭ ٍٚايصٓ ١اىب٪ند ٠تأتَٛ ٞافك ١يًهتاش ٖ َٔٚة ا ايكبٝةٌ قٛية٘ 
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( ٫ؼبٌ َاٍ اَرَ ٨صًِ إ ٫ب ٝب ْفض َٓة٘)( )1فإْة٘ ٜٛافةل قٛية٘ تعةافبَِ[ :ر أًَُِّّٔر
ض
ََِّّ رذِْوَ آنَهُررُِّ أّتَررأّٖكّٕلُِّّٕأّٔنِررََُُِّّّٕٔ ِبَِّررهَُّٕ ِبَّْٖبَ ْررلاإااَّأّٔىِتَُّٕررُىَتْجَرر رَّٗٔ ََرر ِوتَررزَِّ ٍ
نْهُِّٕ ِ](.)2
-2ايكصةةِ ايوةةاْ ٞايصةةٓ ١اىببٓٝةةٖٚ ١ةة ٞاىبٛـةةح ١ىبةةا أنبًةة٘ ايكةةرإٓ ايهةةرَ ِٜوةةٌ
طبؽؽ ١يًعةاّ أَ ٚكٝةد ٠يًُ ًةل َوةٌ ا٭ اشٜةث ايةٛارشً ٠ب بٝةإ عةدش رنعةات
ايؽَٚ ٠٬كدار ايسناً ٠ب اىباٍ ٚلسٖا.
-3ايكصِ ايوايث ايصٓ ١اىب٪شص ١فٗ ٞتدٍ عً ٢هةِ قةد شةهي عٓة٘ ايكةرإٓ
ايهرَ ِٜوٌ قٛي٘ ( ؼبرّ َٔ ايرـاع َا ؼبرّ َٔ ايٓصب)(.)3

أقضاو اخلرب:
إٕ اشبرب اسبةان ٞيًصةٓ ١إٕ نةإ رٚاتة٘ َتؽةًـب ٚا ةدا عةٔ ٚا ةد بأتةاِٗ٥
تا ٙايفكٗا ٤باسبدٜث اىبصٓد أ ٚاىبتؽةٌ ايصةٓدٚ ,إٕ نةإ رٚاتة٘ َةٓك عـب قبعٓة٢
أْ٘ ًب شًصً ١مل  ٜنر أ ٚعرب عٓ٘ بًفغ َبِٗ نإٔ ٜك ٍٛعةٔ رةةٌ أ ٚعةٔ بعةض
أؼحابٓا تا ٙايفكٗا ٤باشبرب اىبرشٌ أ ٚاىبٓك ع.

اخلرب املضيد:
ٜٓٚكصِ إفب ر٬ر ١أْٛاع:
 -1اىبتةٛاترٖٚ :ةَ ٛةا رٚا ٙنباعة ١نةةوس ٠مبٓةع حبصةب ايعةاش ٠تٛاطة ِٖ٪عًةة٢
 .1نٓس ايعُاٍ ,اىبتك ٞاهلٓد ,ٟإ ,1ؿ.92
 .2شٛر ٠ايٓصا َٔ ,٤اٯ.29 ١ٜ
 .3نتاش ايبخار ,ٟإ ,3ؿ.149
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ايه ش َٔ زَٔ اىبعؽ ‚ ّٛتٚ ٢ؼٌ إيٓٝةاٜٚ ,عتةرب يةو ًب نبٝةع اي بكةات
ٚي ٛتعدشت  ٖٛٚعً ٢قصُـب:
ايكصِ ا٭ :ٍٚايتٛاتر ايًفعةٖٚ :ٞةَ ٛةا ٜفٝةد ايك ةع بؽةدٚر ٖة ا ايًفةغ َةٔ
اىبعؽةةَٚ ,‚ ّٛوايةة٘ قٛيةة٘ َ( :ةةٔ نةة ّش عًةةَ ّٞتعُةةدا فًٝتبةةٛأ َكعةةدَ ٙةةٔ
ايٓار)( )1أ ٚنكٛي٘ ( إلبا ا٭عُاٍ بايٓٝات)(.)2
ايكصِ ايواْ :ٞايتٛاتر اىبعَٓ ٖٛٚ :ٟٛا ٜفٝد ايك ع بؽدٚر َفةُ ْ٘ٛنعةجاع١
عً.‚ ٞ
ٚاىبتٛاتر ج ١بكصُ ٘ٝإلفاشت٘ ايك ع ٚايٝكـب.
 -2اشبرب اىبعٗٛرٜٚ :صُ ٢اىبصتفٝض َ ٖٛٚةا رٚا ٙنباعة ١عةٔ اىبعؽةَ ّٛةا
ٜفٛق ٕٛايو٬رَ ١ع عدّ بًٛلِٗ ةد ايتةٛاترٚ ,ا٭لًةب عًة ٢جٝتة٘ تة ٢أْٗةِ
ؽبؽؽ ٕٛعُ ّٛايكرإٓ ب٘ ٜٚكٝد.ْ٘ٚ
 -3خرب ايٛا د أ ٚاٯ اش َٔ ٖٛٚ :مل تبًغ رٚات٘ د ايتٛاتر ٚيً ٛب طبكة١
َٔ طبكات٘ٚ ,نوس َٔ ايفكٗةا ٤ةعةٌ اشبةرب ايٛا ةد ٚاشبةرب اىبصةتفٝض أ ٚاىبعةٗٛر
قصُا ٚا داٚ ,ػبعٌ اشبرب اىبعٗٛر َٔ اشبرب ايٛا ةد فٝهة ٕٛتكصة ِٝاشبةرب اىبصةٓد
إفب خرب َتٛاتر ٚخرب آ اش.

تكضٔه األصْلٔٔـً اخلرب الْاحد إلـ ٙأربع٘ أقضاو:
 -1ايؽحٝاَ ٖٛٚ :ا نإ َصٓدا تتؽٌ رٚات٘ باىبعؽٚ ّٛنًِٗ عد.ٍٚ
 .1نتاش ايبخار ,ٟإ ,1ؿ.8
 .2اىبؽدر ْفص٘ ,إ ,1ؿ.2
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 -2اسبصٖٔٚ :ةَ ٛةا نةإ رٚاتة٘ يبةد ٚـب قبةدل مل ٜبًةغ ايتؽةرٜا بايعداية١
نًِٗ أ ٚناْٛا عدٚ ,ٍٚيهٔ فٚ ِٗٝا د يبدٚل مل ٜؽرّل بعدايت٘.
 -3اىبٛرةةٛمٖٚ :ةةَ ٛةةا نةةإ رٚاتةة٘ َةةأَْٛـب َةةٔ ايهة ش بةةأنبعِٗ أٚ ٚا ةةد
َِٓٗ ٚنإ ايباق ٕٛعد.٫ٚ
 -4ايفةةعٝفٖ :ةةَ ٛةةا مل ؼبةةرز نةة ٕٛرٚاتةة٘ يبةةٔ ٜ ٫هةة بٜٚ ,ٕٛةةدخٌ فٝةة٘
اىبرشٌ.

حجٔ٘ األخبار:
 ٫رٜةةب ًب جٝةة ١اشبةةرب اىبتةةٛاتر ٚاشبةةرب اىبفٝةةد يًك ةةع ٚيةة ٛقبعْٛةة ١ايكةةرأ٥
اشبارةٚ ,١ٝإلبا ٚقع ايه ّ٬باشبرب اٯ اش ٚإَهإ ايتعبةد بة٘ ظةرعا ,فتةارٜ ٠هةٕٛ
َٔ باش جً َ ١ٝل ايعٔ ًب ا٭ هاّ ايعرع ١ٝيةدي ٌٝاْ٫صةداش فةٜ ٬هة ٕٛخةرب
ايٛا د عً ٖ ٢ا ج ١بٓفص٘ بٌ َٔ بةاش إفاشتة٘ ايعةٔٚ ,تةارٜ ٠هة ٕٛجةَ ١ةٔ
باش ايتعبد ١ٜت ٢ي ٛنإ َ ًل ايعٔ يٝض حبج.١
صب ٖ ا ايك ٍٛإفب بعةضِ فكٗةا٤
 َٔٚايفكٗا َٔ ٤أْهر ج ١ٝاشبرب ايٛا د  ُْٚة
ايعٝع ١ناىبرتفٚ ٢ابٔ زٖرٚ ٠ابٔ ايرباإ ٚابٔ إشرٜض ٚاي ربشةٚ ,ٞعةٔ ايٛافٝة١
أْ٘ مل ػبد ايك ٍٛباسبج ١ٝؼرؼبا يبٔ تكدّ عً ٢ايع ١َ٬اسبً.ٞ
ٚا٭خبار ٕٜٛعّٛيٛا عًَ ٢ا ًب ايهتب ا٭ربعٖٚ ١ة ٞايهةاًبَٚ ,ةٔ  ٫ؼبفةرٙ
ايفكٚ ,٘ٝا٫شتبؽارٚ ,ايتٗ ٜب.
ٚاختًف ا٭خبار ٕٜٛب ِٗٓٝإفب أقٛاٍ:
 َٔ َِٗٓ -1قاٍ حبجٝة ١أخبةار ايهتةب ا٭ربعةٚ ١إٕ مل تفةد ايك ةع بايؽةدٚر
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فٗ ٞتفٝد ق ع ١ٝا٫عتبار.
 َٔ َِٗٓ -2اشةتوَٓ ٢ةا نةإ َٓٗةا طبةايف يًُعةٗٛر فٗة ٛلةس َعتةرب نُةا ٖةٛ
ااه ٞعٔ ايٓراق.ٞ
 َٔ َِٗٓ -3قاٍ إٕ جٝة ١أخبةار ايهتةب ا٭ربعة ١خؽٛؼةا ايةيت عُةٌ بٗةا
ا٭ؼحاشٜٓٚ ,صب ٖ ا ايك ٍٛإفب ااكل اسبً.ٞ
 َٔ َِٗٓٚ -4قاٍ :بإٔ اسبج ٖٛ ١خؽٛؿ َٔ نإ رٚات٘ عد ٫ٚأ ٚركا.٠

ايصٓ ١ايعرٜف١

ايكٛي١ٝ

ايفعً١ٝ

اشبرب اىبرشٌ

اشبرب اىبصٓد

اىبتٛاتر

ايتٛاتر ايًفعٞ

ايتكرٜر١ٜ

ايتٛاتر اىبعٟٓٛ

اىبعٗٛر

ايؽحٝا

اٯ اش

اسبصٔ

اىبٛرٛم

ايفعٝف

حجٔ٘ خرب الْاحد عً أٍل الضي٘:
اظ ط اسبٓفً ١ٝب ج ١ٝاشبرب ايٛا د إٔ ٜهَٛ ٕٛافكةا يًكٝةاط ٚإٔ ٜ ٫هةٕٛ
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ًب ايٛقا٥ع اييت تعِ بٗا ايبً ٫ٚ ٣ٛفُٝا ٜتهرر ٚقٛع٘ ٭ْ٘ ي ٛنإ فٗٝةا ٫ظةتٗر أٚ
تٛاترٚ ,اظ ط اىبايهً ١ٝب جٝت٘ إٔ ٜهَٛ ٕٛافكا ىبا عً ٘ٝأٌٖ اىبد ١ٜٓاىبٓٛر.٠
ٚاظ ط ايعافع ١ٝإٔ ٜه ٕٛرٚات٘ ركات َعرٚفـب بايؽدم عةاقًـب ىبةا ؼبةدرٕٛ
ب٘ ٚاشبرب َتؽٌ ايصٓد.

صفات الزاّٖ:
 -1ايعكٌ ف ٬تكبٌ رٚا ١ٜاجملٓ.ٕٛ
 -2ايبً ٛعٓد ا٭شا ٫ ٤ايتحٌُ.
 -3اإلش ّ٬اٍ ايرٚا ٫ ١ٜايتحٌُ.
 -4ايفبَ بإٔ ٜ ٫ه ٕٛايٓصٝإ ٚايصٗٚ ٛايغفً ١تغًب عً ٘ٝحبٝث ته ٕٛأنور
َٔ نر ٙأَ ٚصا ١ٜٚي٘.
 -5ايعداي ١قبعٓ ٢ايٛراق ١بإٔ ٜه ٕٛايراَ ٟٚتحرّزا عٔ ايه ش.

عله الدرآ٘:
 ٖٛٚعًِ ُٜبحث ف ٘ٝعٔ شٓد اسبدٜث َٚتٓ٘ ٚنٝف ١ٝذبًُ٘ ٚآشاش ْكً٘.

عله الزجال (عله اجلزح ّالتعدٓل):
ٖةة ٛايعًةةِ اية ٜ ٟبحةةث فٝةة٘ عةةٔ أ ةةٛاٍ رٚا ٠اسبةةدٜث ٚأٚؼةةافِٗ ايةةيت هلةةا
شخٌ ًب ةٛاز قب ٍٛقٛهلِ ٚعدَ٘.
ٚؼبتاإ إفب ٖ ا ايعًِ ٫شةتٓباط ا٭ هةاّ ايعةرع ١ٝعةٔ أشيتٗةا ايةيت عُةدتٗا
ا٭ اشٜث اىبر ١ٜٚعٔ أٌٖ ايبٝي ٝ eث ٫بد َٔ ايٓعر ًب أ ٛاٍ رةاٍ شةٓد
اسبدٜث ٔ٦ُ ٜٚ ,بأِْٗ يبٔ ٜؽا ايتع ٌٜٛعً ,ِٗٝيهور ٠ا٭ اشٜث اىبٛـٛع.١
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ٚأَ ٍٚةةٔ ؼ ةّٓف ًب عًةةِ ايرةةةاٍ ٖةة ٛعبةةد ا هل بةةٔ ةبًةة ١ب ةٔ أحبةةر ايبجًةةٞ
(تٖ219:ة)ٚ ,أقدّ نتاش يًعٝعً ١ب عًِ ايرةاٍ ٖ ٛ٭هبد بٔ ضبُةد بةٔ خايةد
ايربق( ٞتٖ274:ة) ٚ٭ٌٖ ايصٓ ١طبكات ابٔ شعد (تٖ230:ة).
ٚايهتب اىبعتُد ٠عٓد اإلَاًَ ١ٝب عًِ ايرةاٍ ٖ:ٞ
 -1رةاٍ ايهعٚ ٞات٘ (َعرف ١ايٓاقًـب عةٔ ا٭ُ٥ة ١ايؽةاشقـب) أيفة٘ ايعةٝو
أب ٛعُر ٚضبُد بٔ عُر بٔ عبد ايعسٜس ايهع( ٞتٖ340:ة).
 -2ايفٗرشي أيّف٘ ايعٝو اي ٛش( ٞتٖ460 :ة).
 -3رةاٍ اي ٛش ٞاىبصةُ( ٢ا٭بةٛاش) ٭ْة٘ رتبة٘ عًة ٢أبةٛاش ,بةاش يًةرٚا٠
َٔ ايؽحابٚ ١باش يًرٚا ٠عٔ نٌ إَاّ َٔ ا٭ٚ ,e ١ُ٥آخر باش َٓ٘ عكةد ٙىبةٔ
مل ٜر ِٚعِٓٗ .e
 -4رةاٍ ايٓجاظ ٞ٭ب ٞايعباط أهبد بٔ عًة ٞايٓجاظة( ٞتٖ450:ةة) ٚقةد
ةعةةٌ يٮتةةا ٤أبٛابةةا عًةة ٢اسبةةرٚف اهلجاٝ٥ةةٚ ١اتةة٘ (فٗةةرط أتةةاَ ٤ؽةةٓفٞ
ايعٝع.)١
ٚناْي ٖ  ٙايهتب ايرةاي ١ٝا٭ربع ٖٞ ١ا٭ؼ.ٍٛ

الفزم بٔـً عله الزجال ّعله الدرآ٘:
إٕ عًةةِ ايرةةةاٍ ٜبحةةث عةةٔ شةةٓد اسبةةدٜث ٚعًةةِ ايدراٜةةٜ ١بحةةث عةةٔ َةةؿب
اسبدٜث ٚشٓد.ٙ

ثالجاً :اإلمجاع
تعزٓف اإلمجاع:
اإلنباع يغ ٖٛ :١ـِ اىبتفرّم ٚاةتُاع٘ ٜ ٖٛٚكابٌ ا٫خت٬ف ٚايتفرٜل.
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اإلمجاع اصطالحاً:
أ :٫ٚعٓد أٌٖ ايصٓ ٖٛ( :١اتفام أٖةٌ اسبةٌ ٚايعكةد َةٔ أَة ١ضبُةد  عًة٢
أَر َٔ ا٭َٛر ايدٚ ,)١ٜٝٓقٝد ٙٚبايد ١ٜٝٓإلخراإ ا٫تفام ًب ا٭َةٛر ايغةس ظةرع١ٝ
نايعكًٝةةات ٚايعرفٝةةاتٚ .عٓةةد َايةةو إنبةةاع أٖةةٌ اىبدٜٓةةٚ ,١عٓةةد شاٚش ايعةةاٖرٟ
إنباع ايؽحاب ١فكَ.
راْٝا :اإلنباع عٓد اإلَاَ ٖٛ :١ٝاتفام نباعةَ ١ةٔ ايعًُةا ٤ناظةف عةٔ رأٟ
اىبعؽ ّٛشٛا ٤أنإ ايعًِ َٔ ةٗ ١اظتُاٍ اجملُعـب عًَ ٘ٝةٔ ش ٕٚتعخٝؽة٘ ,أّ
َٔ ةٗ ١اسبدط ٭ٕ ايعاش ٠قاـ ١ٝبإٔ أؼحاش ايعةخؾ إ ا اتفكةٛا عًة ٢ظة٤ٞ
فٗ٫ ٛبد َٔ إٔ ٜه ٕٛقا ٬٥ب٘ ,أ َٔ ٚةٗ ١قاعد ٠ايً ةف فإْٗةا تكتفة ٞرشع ا هل
ا٭َ ١ي ٛاتفكةي عًة ٢ايباطةٌ ,فةإٕ َةٔ أععةِ ا٭ي ةاف َةٔ ا هل ايٛاةبة ١إظٗةار
نًُ ١اسبل عً ٢يصإ شاعٍ ٜدع ٛهلا ٭ْ٘ إ

اى ٜٓهعف ب٘ ايٛاقع.

ٚأَ ا إ ا مل ٜهعف اإلنباع عةٔ رأ ٟاىبعؽة ّٛفة ٬شيٝةٌ عًة ٢جٝتة٘ ,فًةٛ
ٚةد َع اإلنباع آ ١ٜأ ٚرٚا ١ٜا تٌُ إٔ فت ٣ٛاجملُعـب ناْي َصتٓد ٠ية٘ فٝصةكَ
اإلنباع عٔ اسبج ١ٝعٓد اإلَاَ ١ٝ٭ْ٘  ٍ ٦ٓٝمل ٜهعف عٔ رأ ٟاىبعؽ.ّٛ

حجٔ٘ اإلمجاع:
إٕ قٛاّ اإلنباع ٖ ٛإٔ ٜهعةف عةٔ رأ ٟاىبعؽة ,ّٛفُتةَ ٢ةا نةإ اىبعؽةّٛ
أ د اجملُعـب عً ٢اسبهِ نإ ٖ ا ا٫تفام انباعا ظرعٝاَٚ ,ت ٢مل ٜعًِ بة يو
ٜ ٫عد ٖ ا ايٓٛع َٔ ا٫تفام انباعا ظرعٝاٚ ,عً ٖ ٢ا فع٬قة ١اإلنبةاع بايصةٓ١
ايعرٜف ١باعتبار ٙناظف عٔ رأ ٟاىبعؽٜ ّٛهَٛ ٕٛؼة ٬إفب ايصةٓ ١إ َّ٫إٔ ايفةرم
بـب ايصٓ ١ايعرٜفٚ ١اإلنباع بإٔ ايصٓ ١ايعرٜف ١طرٜل يفعٚ ٞاإلنباع طرٜل لس
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يفع.ٞ

حصْل اإلمجاع:
إٕ سبؽ ٍٛاإلنباع طرقا ر٬ر:١
اي رٜةةةل ا٭ :ٍٚاىبٓصةةةٛش يًُتكةةةدَـب َةةةٔ عًُةةةا ٤ايصةةةٓٚ ١ايعةةةٝعَ ١ةةةٔ إٔ
اإلنبةةاع اتفةةام ايهةةٌٚ ,عٓةةد ايعةةٝع ١شخةة ٍٛاىبعؽةة ّٛفٝةة٘ ظةةرط فٗةة ٛؽبةةرب عةةٔ
اىبعؽً ّٛب ْكٌ ايصٓٚ ,١إٕ ايعًِ بٗ ا اإلنباع  ٫ؼبؽٌ إ َّ٫بأَٛر:
أ دٖا :اسبدط ,بإٔ ً ٜع عً ٢نبً َٔ ١فتا ٣ٚايعًُا ٤اىبتبحةر ٜٔفٝحةدط
َٔ يو َٛافك ١ايباقـب هلِ ٫عتكاش ٙبعدّ َعكٛي ١ٝاىبخايف ١هلِ نُا ٜكةاٍ عًُةا٤
 ٫عًة ٢بعةض فحةٍٛ
ايٓح ٛصبُع ٕٛعً ٢إٔ ايفاعةٌ َرفةٛع َةع عةدّ ا٫طة٬ع إ َّ
عًُا.ِٗ٥
راْٗٝا :اسبض با٫شتكرا ٤زبُٝع ايفكٗا ٤ـرٚر ٠عدّ ؽ ٍٛايعًِ بايهٌ.
اي رٜل ايواْ ٖٛ :ٞاتفام نبٝع ايعًُا ٤لةس اىبعؽةَ ّٛةِٓٗ عًة ٢هةِ َةع
فكد ايهتاش ايعسٜس ٚايصٓ ١ايعةرٜف ١عًٝة٘ فٝفةارم اي رٜةل ا٭ ٍٚخبةرٚإ اىبعؽةّٛ
بإٔ ق ٍٛاىبعؽ ّٛعً ٢اىبصًو ا٭َ ٍٚدي ٍٛتفُا ش ٖ ٕٚا اىبصًو.
إٕ ج ١ٝاإلنباع َٔ ةٗ ١نعف٘ عةٔ رأ ٟاىبعؽة ّٛي ةف ,فةإٕ ايعًُةا ٤إ ا
اتفكةةٛا عًةة ٢هةةِ ٚمل ٜةةدٍ عًةة ٢خ٬فةة٘ آٜةة ١ضبهُةة ١أ ٚشةةٓ ١قاطعةةٚ ١مل ْعًةةِ
 ٫يٛةةةب عًةة٢
قبخايفةة ١اىبعؽةةَ ّٛةةِٓٗ ٚةةةب ايك ةةع بهةة ِْٗٛعًةة ٢اسبةةل ٚإ َّ
اىبعؽةة ّٛرشعٗةةِ إ يةة ٫ٛايةةرشع يةةسّ بكةةا ِٖ٩عًةة ٢ايفةة٬يٖٚ ١ة ا َٓةةاًب يكاعةةد٠
ايً ف.
 ٫عٓةد اإلَاَٝة ١اية ٜ ٜٔكٛية ٕٛبأْة٘ ًب نةٌ عؽةر إفب
 ٖٚا اإلنبةاع ٜ ٫ةتِ إ َّ
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 ّٜٛايكٝاَٜٛ ١ةد إَاّ إَا ظاٖرا أَ ٚصتٛرا ,هل ا اإلنباع جٝت٘ يٛة:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقاعد ٠ايً ف(.)1
ايواْ :ٞإٕ شهٛت اإلَاّ َع ٚةٛشٜ ٙه ٕٛتكرٜرا هلِٚ ,تٛـةٝا يةو أْٗةِ
ىبا أنبعٛا عًَ ٢صأيَ ١ا ف٬بد َةٔ إطة٬ع اىبعؽة ّٛعًة ٢إنبةاعِٗ ٭ْة٘ اىبتةٛيٞ
يعَ ِْٗٚ٪ع يو شهي ٚمل مبٓعِٗ فٝه ٕٛشهٛت٘ تكرٜرا هلِ عًةَ ٢ةا أنبعةٛا
عً.٘ٝ
ايوايث :يًخرب اىبر( :ٟٚإٕ اجملُع عً ٫ ٘ٝرٜب ف.)2()٘ٝ
ايرابعَ :ا شٍت َٔ ا٭خبار َٔ إٔ ا٭رق  ٫ربًةَ ٛةٔ جةٜٓ ١تفةع بة٘ إٕ زاش
اىب َٕٛٓ٪ظ٦ٝا رشِٖ (.)3

مْرد اإلمجاع:
ٜكتؽر َٛرش اإلنباع عً ٢اسبهِ ايعرعٚ ,ٞعً ٘ٝفا٫تفام اىبٓعكد عًة ٢لةس
اسبهِ ايعرع ٞيٝض إنباعا عٓدِٖ ٚإٕ ظةاع عًٝة٘ إطة٬م اإلنبةاعْ .عةِٖ ,ةٛ
ج َٔ ١نٌ أٌٖ عًةِ ًب َصةا ٌ٥يةو ايعًةِ ٭ٕ أٖةٌ ايفةٔ هلةِ اشبةرب ٠بفة ِّٓٗ
ٚايرةٛع إي َٔ ِٗٝباش ايرةٛع ٭ٌٖ اشبرب.٠

 . 1قاعد ٠ايً ف ٖٞ :ايٛةٛش عًة ٢ا هل تعةافب إٔ ٜؽةٓع َةا ٜكةرّش ايعبةد يً اعةٜٚ ١بعةد ٙعةٔ
اىبعؽ ...١ٝايٓٛر ايصاطع ًب ايفك٘ ايٓافع ,ناظف ايغ ا ,٤إ ,2ؿ.164
 .2ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,1ؿ.68

 .3فكد ر ٟٚعٔ اإلَاّ ايؽاشم ˆ أْ٘ قاٍ( :إٕ ا٭رق  ٫ربً ٛإٚ ٫فٗٝا إَاّ ,نُٝةا إٕ زاش
اىب َٕٛٓ٪ظ٦ٝا رشِٖٚ ,إٕ ْكؽٛا ظ٦ٝا أكب٘ هلِ) .ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,1ؿ.178
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أقضاو اإلمجاع:
 -1اإلمجاع الكْلٕ ّاإلمجاع العنلٕ:
إٕ اإلنباع باعتبار ايكٚ ٍٛعدَ٘ ٜٓكصِ إفب قصُـب:
اإلنباع ايكٛي ٖٛٚ :ٞؼدٚر ايفت َٔ ٣ٛنبٝع ايفكٗا ٤باىبصأي.١
اإلنباع ايعًُ ٖٛٚ :ٞاتفام ايفكٗا ٤عً ٢ايكٝاّ بايعٌُ بٗ ا ايٓح ٛنحجٗةِ
ٚؼ َِٗٛبٗ  ٙايهٝفٜٚ ١ٝعٌُ ايصس.٠

 -2اإلمجاع احملصل ّاإلمجاع امليكْل:
ٜٓٚكصِ اإلنباع باعتبار ذبؽْٚ ً٘ٝكً٘ إفب قصُـب:
ؽةةً٘ اىبةةدع ٞبٓفصةة٘  ٚيةةو بةةإٔ ً ٜةةع عًةة٢
ّ
اإلنبةةاع ااؽةةٌٖٚ :ةةَ ٛةةا
فتا ٣ٚاجملتٗدٚ ٜٔا دا ٚا دا ٚػبدٖا َتفك.١
اإلنباع اىبٓكَ ٖٛٚ :ٍٛا ْكً٘ ايغس َصتد ٫ب٘ عًَ ٢دعا.ٙ

 -3اإلمجاع الكْلٕ ّاإلمجاع الضهْتٕ:
اإلنباع ايكٛي ٖٛ :ٞعبار ٠عٔ تؽرٜا ايعًُا ٤حبهِ ٚا د َتفكـب عً.٘ٝ
اإلنباع ايصهٛت ٖٛ :ٞعبار ٠عٔ هِ بعض اجملتٗد ٜٔبع ٤ٞاطًّع عًٝة٘
ايباق ٕٛفصهتٛا  ٖٛٚيٝض حبج ١عٓد اإلَاَ ١ٝنُا عرفةي إٕ اإلنبةاع اىبعتةرب ٖةٛ
ا٫تفام ايهاظف عٔ رأ ٟاىبعؽ َٔٚ ,ّٛايعاٖر إٔ ايصةهٛت أعةِ َةٔ ا٫تفةام
 ٫تُاٍ إٔ ايصهٛت نإ ٭ةٌ ايتٛقف أ ٚىبًٗ ١ايٓعر أ ٚيتجدٜةد ٙأَ ٚةٔ أةةٌ
ايتكً ١ٝب اإلْهار.
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اإلمجاع اللفعٕ ّاإلمجاع الليب:
اإلنباع ايًفع ٖٛ :ٞاتفام اجملتٗدً ٜٔب ايفت ٣ٛيفعا َٚعٓ ٢نُةا ية ٛأفتةٛا
باشتحباش زٜار ٠اإلَاّ اسبصـب ‚ ٚدبرً ٟب اإلنباع ايًفع ٞايكٛاعةد ايًفعٝة١
َٔ ايعُٚ ّٛاإلط٬م ٚايتكٝٝد ٚاْ٫ؽراف ٚعدَ٘.
اإلنباع ايً,ي ٖٛ :اتفةام اجملتٗةدً ٜٔب ايفتة ٣ٛعًةَ ٢فةُ ٕٛازبةاَع بةـب
ا٭يفةةاظ فًةةٝض ػبةةر ٟفٝةة٘ ايكٛاعةةد ايًفعٝةة٪ٜٚ ١خة بايكةةدر اىبتةةٝكٔ نُةةا ًب ذبدٜةةد
اسبا٥ر اسبصٝا ٚايؽ ٠٬ف ٘ٝربٝسا.

رابعاً :العكل
تعزٓف العكل:
ايعكٌ ٖٛ :ايك ٠ٛاىبدبرٚ ٠اىبدٜر ٠يًبدٕ ٚاىبصس ٠ي٘ ًب تؽةرفات٘ ا٫ختٝارٜةً ١ب
ؼاسب٘ٚ ,يٝض َراش ا٭ؼٛيٝـب َٔ ايعكٌ ٖ ٛايكة ٠ٛايهاًَة ١اىبٛةةٛشً ٠ب ا٭ْبٝةا٤
ٚا٭ٚؼٝا ٫ٚ ,٤ايٓاقؽ ١اىبٛةٛشً ٠ب اهلُط ايرعاعٚ ,إلبا َةراشِٖ بٗةا اىبٛةةٛش٠
ًب أٚاشَ ايٓاط اشباي َٔ ١ٝايعٛا٥ب ٚا٭ٖٚاّ.
تعرٜةف شيٝةٌ ايعكةٌ عٓةةد ا٭ؼةٛيٝـبٖ :ة ٛنةةٌ هةِ عكًةٜٓ ٞتٗةة ٞإفب
ايك ةع بةاسبهِٚ ,ايعكةةٌ ية٘ ش٫ية ١عًةة ٢اسبهةِ ايعةرع ٞنُةةا إٔ يًهتةاش ايعسٜةةس
ٚايصٓ ١ايعرٜفٚ ١اإلنباع.

تكضٔه دلٔل العكل:
شي ٌٝايعكٌ ٜٓكصِ إفب قصُـب بايٓصب ١إفب َكدَات٘:
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أّالً :املضتكالت العكلٔ٘:
فُٝا إ ا ناْي اىبكدَات عكً ١ٝنبٝعٗا ٜ ٫ٚتٛقف اشتٓتاة٘ يًحهةِ ايعةرعٞ
عً ٢خ اش ظرع ٞفٝصُ ٢بايةدي ٌٝايعكًة ٞاىبصةتكٌ َٚواية٘ ٚةةٛش رش ايٛشٜعة١
ظرعا َةٔ ُهِ ايعكٌ حبصٔ رشِّٖا حبٝث ٜ ٫رـ ٢بعدّ رشٖةا َةع َكدَة( ١نًُةا
هِ ب٘ ايعكٌ هِ ب٘ ايعرع) ,فإٕ ايعكٌ ٜصتٓتط َٔ ٖاتـب اىبكدَتـب ايعكًٝةتـب
ٚةٛش رش ايٛشٜعٚ ١اقعا أ ٟظرعا.
ٚأَوً ١أُخر:
َكدَٚ ١ةداْ :١ٝإٕ ظرش ايدخإ مل ٜكِ شي ٌٝعً ٢رَت٘ ظرعا.
َكدَ ١عكً :١ٝقبا ايعكاش ب ٬بٝإ.
ايٓتٝج :١قبا ايعكاش عً ٢ظرش ايدخإ أ ٚظرش ايدخإ ةا٥س.

ثاىٔاً :املضتكالت غري العكلٔ٘:
ٖ ٛفُٝا ناْي أ د َكدَات٘ لس عكًٜٚ ١ٝصُ ٢بايدي ٌٝايعكً ٞلةس اىبصةتكٌ,
نحهُةة٘ بٛةةةٛش ٖ ة  ٙاىبكدَةة ١ظةةرعا ,فةةإٕ ايةةدي ٌٝايعكًةة ٞعًٝةة٘ َتٛقةةف عًةة٢
خ اش ظةرع ٞبة  ٟاىبكدَة ١ظةرعا ٚعًةَ ٢كدَة ١عكًٝةٖٚ ١ة ٞاشةتًساّ ٚةةٛش
اىبكدَ ١ظةرعا يٛةةٛش ٜٗةا ظةرعا ,نةاسبط ٚاةةب ظةرعا ,ايصةفر إفب بٝةي ا هل
اسبةةراّ ٚاةةةب عكةة ,٬فايصةةفر إفب بٝةةي ا هل اسبةةراّ ٚاةةةب ظةةرعا ٭ْةة٘ ٜ ٫ةةتِ
ايٛاةب إ َّ٫ب٘.

حجٔ٘ دلٔل العكل:
إٕ ج ١ٝايعكٌ ًب ٚاقعٗا َةٔ ا٭َةٛر ايبدٜٝٗة ١ايةيت  ٫تفتكةر إفب برٖةإ ٭ٕ
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ايعكةةةٌ ٖةةة ٛايةةةدي ٌٝا٭شاشةةة ٞيًعكٝةةةد ٠اإلشةةة ١َٝ٬ايةةةيت َٓٗةةةا ٜٓبوةةةل ايتعةةةرٜع
اإلش ,َٞ٬فُٔ اعتبار ٙشي ٬ٝأشاشٝا يًعكٝد ٠تصةت ٝع إٔ تةدرى بصةٗٛيٚ ١بداٖة١
ج ١ٝاعتبار ٙشي ٬ٝيًتعةرٜع ٚ ,يةو ٭ٕ ايعكٝةد ٠أٖةِ َةٔ ايتعةرٜع ٭ْٗةا أؼةٌ
ايد.ٜٔ
ٖب اىبعتسية ١إفب إٔ ايعكةٌ إ ا شٍت عًة ٢ظة ٤ٞفٗة ٛجةٚ ١باعتبةار ؽةٍٛ
ايك ع َٓ٘  ٍٚ٪ٜعٓد طبايفت٘ يًهتاش أ ٚاإلنباع أ ٚلس يةو َةٔ ا٭شية ١اىبعتةرب٠
شٛا ٤أنإ ًب أؼ ٍٛايد ٜٔأّ فرٚع٘.
ٚخةةايف ا٭ظةةاعر ٠ف ة ٖبٛا إفب إٔ ايعكةةٌ  ٫شخةةٌ يةة٘ ًب أؼةة ٍٛايةةد٫ٚ ٜٔ
فرٚع٘ ٚإلبا عً ٘ٝاْ٫كٝاش ٚاإل عإ يًٓؽٛؿ ايدٚ ١ٜٝٓايعٌُ عً ٢طبكٗا.
ٚايعةٝو ا٭ْؽةار ٟمل ٜعةةد ايعكةٌ َةةٔ أشية ١أَ ٚؽةةاشر اسبهةِ ايعةةرعٚ ٞمل
 ٜنر ايةدي ٌٝايعكًةً ٞب عةداش ا٭شية ١عًة ٢ا٭ هةاّ ايعةرعٚ ,١ٝإلبةا نةر ايك ةع
باسبهِ ايعرع ٞفجعً٘ اىبٝسإ ٖ ٛايك ع َٔ ايةدي ٌٝايعكًة ,ٞفايةدي ٌٝايعكًة ٞإٕ
أفاش ايك ع باسبهِ ايعرع ٞنرش ايٛشٜعٜ ١عٌُ ب٘ ٚإ َّ٫ف.٬
نُا إٔ ايعٔ باسبهِ ايعرع ٞاسباؼٌ َٔ ايدي ٌٝإٕ ربي جٝت٘ َةٔ ايعةرع
ٜعٌُ ب٘ ٚإ َّ٫ف ٬ناعتبار ج ١ٝاشبرب ايٛا د اييت تفٝد ايعٔ.
ٚإٕ ايك ع  ٫رٜب ًب ٚةةٛش َتابعتة٘ ٚيةس ّٚايعُةٌ بة٘ ٚازبةر ٟعًة ٢طبكة٘
ْ٫هعاف ايٛاقع ب٘ يد ٣ايكاطع اْهعافا تاَا.
ٚايةةدي ٌٝايعكًةة ٞاية ٜٛ ٟةةةب ايك ةةع با٭ هةةاّ ايعةةرعٖ ١ٝةة ٛشيٝةةٌ اسبصةةٔ
ٚايكبا ايعكًٝـب َ ٖٛٚبا عً ٢شعاَتـب:
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الدعام٘ األّلـ :ٙالتخضٔـً ّالتكبٔح العكلّٔاٌ:
إٕ ا٭فعاٍ عٓد ايعكٌ طبتًفً ١ب ْفصٗا َع ق ع ايٓعر عٔ ايعةرع ,فبعفةٗا َةا
مبةةدل فاعًةة٘ نةةرش ايٛشٜعةة ١اىبٛةةةب يًفةةرل ٚايصةةرٚرٚ ,بعفةةٗا َةةا  ٜة ّ فاعًةةٗا
شبؽٛؼةةً ١ٝب اتٗةةا أ ٚؼةةف ١كٝكٝةةَ ١تؽةةةف ١بٗةةا أ ٚةٗةة ١اعتبارٜةة ١فايفةةةرش
اىبٛرٚ

يًحسٕ ٚايغِ ٚا٭مل  ّ ٜفاعً٘.

فا٭فعاٍ عٓد اإلَاَٚ ١ٝاىبعتسيٚ ١بعض ا٭ظاعر ٠تٛؼف باسبصٔ ٚايكبا.
أَا نبٗٛر ا٭ظاعر ٠خايف يو فكايٛا بإٔ أفعاٍ ا هل  ٫تتؽةف باسبصةٔ أٚ
ايكبا ,فً ٛأراش ايعاؼٚ ٞعاقب اىب ٝع مل ٜأتة بكبٝا ٭ْ٘ تؽةرف َٓة٘ تعةافب ًب
ًَه٘ فُا ٜفعً٘ ًب ضبً٘.
ٚأَا أفعةاٍ ايعبةاش فعٓةد ا٭ظةاعر ٠بٓةا ٤عًة ٢عةدّ ؼةدٚرٖا َةِٓٗ با٫ختٝةار
ٚإلبا نإ ؼدٚرٖا َِٓٗ بازبرب ٚا٫ـ رارٚ ,إٕ ايعٌُ إلبا ٜهة ٕٛصةٓا ية ٛأَةر
ب٘ ايعارع ٚقبٝحا ي ٢ْٗ ٛعٓ٘ ايعارعٚ ,أْ٘ قبٌ ايعرع أفعاٍ ايعباش يٝصةي حبصةٓ١
 ٫ٚقبٝحٚ ١إٕ ايعارع ٖ ٛاىبوبي هلا.
ٚعًةةَ ٢ةةٔ ٜكةة ٍٛباسبصةةٔ ٚايكةةبا ايعكًةةٝـب فةةإٕ ايعكةةٌ قةةد ؼبهةةِ ًب بعةةض
ا٭فعاٍ قبدل فاعًٗا فتهٚ ٕٛاةب ١عك ٬أ ٚقبرة ١ٝ ٛترنٗا فتهَ ٕٛصتحب ١عكة٬
ٚبعفةةٗا ؼبهةةِ بة ّ فاعًةةٗا َٓٚعةة٘ َةةٔ ايفعةٌ فتهةة ٕٛضبرَةة ١عكةة ٬أ ٚقبرةٝ ٛةة١
ايفعةةٌ فتهةةَ ٕٛهرٖٚةة ١عكةةٚ ,٬بعةةض ا٭فعةةاٍ ؼبهةةِ ايعكةةٌ بعةةدّ اية ّ ٚعةةدّ
اىبدل فتهَ ٕٛبا  ١عك.٬

أدل٘ عل ٙالكاٜلٔـً بالتخضٔـً ّالتكبٔح العكلٔٔـً:
أ :٫ٚبايفرٚر ٠أ ٚايبداٖ ١فإٕ ايعكٜ ٫ ٤٬رتةابً ٕٛب صةٔ اإل صةإ ٚقةبا
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ايعًِ ٚايعدٚإ.
راْٝا :ي ٛنإ اسبصٔ ٚايكبا ظرعٝـب فكَ ٭َهةٔ إفحةاّ ا٭ْبٝةا ٤بعةدّ ايٓعةر
ًب َعجساتِٗ ٭ٕ ايعكٌ ؼبهِ بايٓعر ًب يو خٛفا َةٔ اشةتحكام ايعكةاش ,نُةا
مبهٔ دبٜٛس ظٗٛر اىبعجس ٠عًٜ ٢د ايها ش يعدّ ربٛت ايكبا.
رايوا :ية ٛمل ٜهةٔ هةِ ايعكةٌ باسبصةٔ ٚايكةبا يًةسّ ارتفةاع ايٛرةٛم باىبعةاش
ٚبٛعد ا هل ٚٚعٝد ,ٙةّٛز ايعكٌ ؼدٚر َٔ ٙا هل تعافب.
رابعا :نبً ١اٯٜات ايكرآْٚ ١ٝا٭خبار ايٓب ١ٜٛناٯٜات ايداية ١عًة ٢إرةةاعِٗ
يعكٛهلِ ٚأفهارِٖ ٚيٝض إربات ٖ  ٙايدعاَ ١ؼبتاإ إفب َسٜد َٔ ايبٝإ.

ّقد رتبْا عل ٙالكْل بالتخضٔـً ّالتكبٔح العكلٔٔـً أمْراً:
يكد رتب ايعًُا ٤عً ٢ايك ٍٛبايتحصـب ٚايتكبٝا ايعكًٝـب أَٛرا:
َ -1صأي ١ايتهًٝف باااٍ ,فُٔ قاٍ بأُْٗا عكًٝإ َٓع ايتهًٝةف بااةاٍ َٚةٔ
مل ٜكٌ ةّٛز يو.
ٚ -2ةةٛش ا٭ؼةةًا عًةة ٢ا هل تعةةافب فُةٔ قةةاٍ بايتحصةةـب ٚايتكبةةٝا ايعكًٝةةإ
قايٛا بٛةٛش ا٭ؼةًا ٚفرعةٛا بٛةةٛش ايً ةف عًة ٢ا هل تعةافبٚ ,فرعةٛا عًة٢
يةو صةٔ ايتهًٝةف ٚٚةةٛش ؼةدٚرَ ٙةٔ ا هل تعةافبٚٚ ,ةةٛش بعةث ايرشةٌ
ٚإْساٍ ايهتب ْٚؽب اإلَاّ ٚلس يو َٔ ا٭ي ةاف اإلهلٝة ١يبةا ٜٛةةب ايكةرش
يً اعٚ ١ايبعد عٔ اىبعؽ.١ٝ
ٚ -3ةٛش ظهر اىبٓعِ فأربت٘ ايعدي ١ٝسبصٓ٘ ايعكًٚ ٞأْهر ٙا٭ظاعر.٠
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الدعام٘ الجاىٔ٘ :املالسم٘ بٔـً حهه العكل ّحهه الغزع
ٖ ٞاىب٬زَ ١بـب هِ ايعكٌ  ٚهِ ايعرع اييت ٜرتهس عًٗٝا ايةدي ٌٝايعكًةٞ
عً ٢اسبهِ ايعرع ٖٞٚ ٞترةةع إفب قفة ١ٝنًٝة ١نًُةا هةِ بة٘ ايعكةٌ هةِ بة٘
ايعرع.

خامضاً :مصادر أخز ٚللتغزٓع
 -1الكٔاظ:
ٖ ٛإسبام ٚاقع ٫ ١شيَ ٌٝعترب عً ٢هُٗا بٛاقعة ١أخةر ٣قةاّ ايةدي ٌٝاىبعتةرب
عً ٢هُٗا بتصر ١ٜهُٗا هلا ىبعارنتُٗا ًب ايعً ١ايةيت ظةرع هلةا اسبهةِ قٝاشةا
يًٛقا٥ع بأظباٖٗا.
ٚتصُ ٢ايٛاقع ١اىبكٝض عًٗٝةا با٭ؼةٌ ٚايٛاقعة ١اىبكٝصة ١بةايفرعٚ ,ايكٝةاط ٫
 ٫ايعةٔ بةاسبهِ َٓٚةع شاٚش ايعةاٖرَ ٟةٔ ا٭خة بة٘ ٚاسبٓفٝةٜ ١أخة  ٕٚبة٘
ٜفٝد إ ّ
ٜٚكدَ ْ٘ٛعً ٢اشبرب ايٛا د لس اىبعٗٛر.
أَةةا اإلَاَٝةة ١فايكٝةةاط اي ة  ٟعٓةةدِٖ جةةٖ ١ةة ٛقٝةةاط َٓؽةةٛؿ ايعًةة ,١أَّةةا
ايكٝاط اىبصتٓبَ ايعً ١فٜ ٬عترب ْ٘ٚجٚ ١شي ٬ٝعً ٢اسبهِ ايعرع.ٞ

 -2االصتخضاٌ:
ٖ ٛا٭خ قبا ٖ ٛأٚفةل يًٓةاط أ ٚب ًةب ايصةٗٛيً ١ب ا٭ هةاّ فُٝةا ٜبتًة ٞبة٘
ا٭ْاّ َوٌ ايت بٝع َع ايعدٚإ أ ٚا٭خة بايصةُا ٚ ١ابتغةاَ ٤ةا فٝة٘ ايرهبة٫ٚ ,١
رٜب ًب ب  ٕ٬ا٫شتحصإ فكد ٚرش (َٔ اشتحصٔ فكد ظرع)(.)1

 .1ايفت ٛات اىبه ,١ٝابٔ عرب ,ٞإ ,2ؿٚ .168ايكَٓ ٍٛصٛش إفب ايعافع.ٞ
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 -3املصاحل املزصل٘ أّ االصتصالح:
َ ٖٞٚا اشتفاش ٙايعكٌ َٔ َكاؼد ايعرٜعٚ ١أٖدافٗا َٚؽةب عَُٛاتٗةا َٚةا
ترَ ٞإي َٔ ٘ٝقٛاعدٖا  ٖٞٚفغ ايدٚ ٜٔايٓفض ٚايعكٌ ٚايٓصٌ ٚاىباٍ ًب ٚاقع١
مل ٜكةِ عًة ٢هُٗةا شيٝةٌ ,فإْة٘ ٜصةتفاش َةٔ يةو هةِ ايعةارع قبكتفة ٢تًةةو
اىبؽًحَ ,١وةٌ إٜة ا ٤اىبةتِٗ َةٔ أةةٌ ا٫عة اف ٚؼة ّٛظةٗرَ ٜٔتتةابعـب نفّةار٠
إلف ار ا٭َس أ ٚايةرٝ٥ض ًب ٜةَ ّٛةٔ ظةٗر رَفةإ َتعُةدا تعٓٝٝةا ٚيةٝض ربةٝسا,
َٓٚةةع اإلَاَٝةة ١ايعُةةٌ بةة٘ َعًًةةـب بةةإٔ فةةتا ٖ ة ا ايبةةاش َعةةرق ٫شةةتغ ٍ٬أٖةةٌ
ا٭ٖٛا ٟٚ ٚ ٤ايٓفٚ ٛايصً إ.

 -4صد الذراٜع ّفتخَا:
ٖ ٞاي رم ٚايٛشا ٌ٥اييت تفف ٞإفب اسبهِ ايعةرعٚ ٞتٛؼةٌ ية٘ ٚية ٛبٓحةٛ
ا٭لًب ,فُو ٬شةب ا٭ؼةٓاّ رٜعةٚٚ ١شة ١ًٝقةد تففة ٞيصةب ا هل تعةافب ,فٗٓةا
ؼبرّ شب ا٭ؼٓاّ ٭ْ٘ رٜع ١يصب ا هل تعافبٜٓٚ ,صب سبجٝتٗةا ىبايةو بةٔ أْةض
ٚأهبد بٔ ٓبٌ َٓٚع باق ٞايفكٗا َٔ ٤جٝتٗا.

الكضه الجاىٕ :األدل٘ الفكَاتٔ٘:
 ٖٞٚا٫شتؽحاش ٚايرباٚ ,٠٤ا ٫تٝاط ٚايتخٝس ٚايرةةٛع إيٗٝةا عٓةد ايٝةأط
َٔ اسبؽ ٍٛعً ٢اسبهِ ايعرع َٔ ٞا٭شية ١ا٫ةتٗاشٜة ,١فا٭شية ١ايفكٗاتٝةٜ ١ةأتٞ
ايعٌُ بٗا بعد ا٭شي ١ا٫ةتٗاشٚ ,١ٜا٭شية ١ايفكٗاتٝة ١مل تبة ّٔٝهُةا ظةرعٝا ٚإلبةا
ٖٚ ٞظٝف ١ظرع ١ٝيًُهًف َٔ ٝث ايعٌُ عٓد فكدإ ايدي ٌٝا٫ةتٗاش.ٟ

أّالً :االصتصخاب
ٖ ٛهِ ايعارع ببكا ٤اىبتٝكٔ ًب ظرف ايعو َٔ ٝث ازبر ٟايعًُ.ٞ
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فاىبهًّف إ ا نإ عً ٢ايَ ١عَ ١ٓٝتٝكٓا َٓٗا رِ ظو ًب ارتفاعٗا فةإٕ ايعةارع
اىبكدّط ؼبهِ بإيغا ٤ايعو ٚعدّ ترتٝةب أ ٟأرةر فٝة٘ ٚايكٝةاّ ب تٝةب آرةار ايةٝكـب
ايصةةابل ًب صبةةاٍ ايعُةةٌ ٚاَ٫توةةاٍ ,فُوايةة٘ يةة ٛنةةإ َتٝكٓةةا باي ٗةةار ٠رةةِ ظةةو ًب
دٚ

رافع يً ٗارٜ ٠با عً ٢اي ٗارًٜٚ ٠غ ٞايعو.

د

أدل٘ حجٔ٘ االصتصخاب:
 -1شس ٠ايعك.٤٬
 -2ا٭ اشٜةةث ايعةةرٜف ,١ر ٟٚعةةٔ اإلَةةاّ َٛشةة ٢ايهةةاظِ ‚ قةةاٍ( :إ ا
ظههي فابِٔ عً ٢ايٝكـب ,قًي ٖ ا أؼٌ؟ قاٍ ‚ْ :عِ)(.)1

ثاىٔاً :الرباٗٛ
تكصِ ايربا ٠٤إفب قصُـبُٖ ,ا:
 -1ايربا ٠٤ايعرع ٖٞ :١ٝايٛظٝف ١ايعرع ١ٝايٓاف ١ٝيًحهِ ايعرع ٞعٓد ايعو

فٚ ٘ٝايكٝةاّ َةٔ ذبؽةٚ .ً٘ٝشيٝةٌ جٝتٗةا قٛية٘ تعةافب[ :أُُِّّٔلار ُ ِّهللّٕنَفّٖضّر إااَّنَر
آَت َي ]( )2بٓف ٞايتهًٝف باسبهِ لس ايٛاؼةٌ إفب اىبهًّةفٚ .قٛية٘ ( :رفةع عةٔ
أَيت َا ٜ ٫عًُ.)3()ٕٛ
 -2ايربا ٠٤ايعكً ٖٞٚ :١ٝايٛظٝف ١اىبَٓ٪ةَ ١ةٔ قبةٌ ايعكةٌ عٓةد عجةس اىبهًّةف
عةةٔ بًةةٛ

هةةِ ايعةةارع ٚٚظٝفتةة٘ٚ .شيًٝةةٗا ايكاعةةد ٠ايعكًٝةة( ١قةةبا ايعكةةاش بةة٬

 ٫ َٔ .1ؼبفر ٙايفك ,٘ٝايؽدٚم ,إ ,1ؿ.351
 .2شٛر ٠اي ٬م َٔ ,اٯ.7 ١ٜ
 .3رٚـ ١اىبتكـب ًب ظرل َٔ  ٫ؼبفر ٙايفك ,٘ٝاجملًص ٞا٭ ,ٍٚإ ,3ؿ.327
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بٝإ) َوٌ عدّ رَ ١ايتدخـب.

ثالجاً :االحتٔاط
ٜٓٚكصِ إفب قصُـب:
 -1ا ٫تٝةةاط ايعةةرعٖ :ٞةة ٛهةةِ ايعةةارع بًةةس ّٚاإلتٝةةإ فُٝةةع ضبةةتُ٬ت
ايتهةةايٝف أ ٚاةتٓابٗةةا عٓةةد ايعةةو بٗةةا ٚايعجةةس عةةٔ ذبؽةةٚ ٌٝاقعٗةةا َةةع إَه ةإ
اإلتٝإ بٗا نبٝعا أ ٚاةتٓابٗاَٚ ,واي٘ ايؽ ٠٬إفب أربع ةٗات ىبةٔ ٜ ٫عةرف ادبةاٙ
ايكبًٚ ١ترى ايٛـ ٤ٛباىبا ٤اىبعتب٘ بايٓجاش.١
 -2ا ٫تٝاط ايعكً ٖٛ :ٞهةِ ايعكةٌ بًةس ّٚاشبةرٚإ عةٔ عٗةد ٠ايتهًٝةف

ٚشيًٝةة٘ ايكاعةةد ٠ايعكًٝةة ١اىبعرٚفةة( ١اظةةتغاٍ اي َةة ١ايٝكةةٝا ٜصةةتدع ٞايفةةرا
ايٝكٝا)َٚ ,واي٘ ايد ٜٔاىبرشش بـب َيت زٜد ٚخايد.

رابعاً :التدٔري
ٜٓٚكصِ إفب قصُـب:
 -1ايتخةةٝس ايعةةرعٖ :ٞةة ٛةعةةٌ ايعةةارع ٚظٝفةة ١اختٝةةار إ ةةد ٣اإلَةةارتـب
يًُهًّةةف عٓةةد تعارـةةُٗا ٚعةةدّ إَهةةإ ازبُةةع بُٗٓٝةةا أ ٚتةةرةٝا أ ةةدُٖا عًةة٢
ا٭خر.٣
 -2ايتخٝس ايعكً ٖٛ :ٞايٛظٝف ١ايعكً ١ٝاييت ٜؽدر عٓٗا اىبهًف عٓةد شٚرإ
ا٭َةةر بةةـب اا ة ٚرَ ٜٔوةةٌ ايٛةةةٛش ٚاسبرَةةٚ .١عةةدّ كبهّٓةة٘ تةةَ ٢ةةٔ اىبخايفةة١
ايك ع.١ٝ
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اةتٗاشٟ

ايهتاش ايعسٜس ايصٓ ١ايعرٜف ١اإلنباع

فكٗاتٞ

ايعكٌ ا٫شتؽحاش ايربا٠٤
ظرع١ٝ

ا ٫تٝاط

عكً ١ٝظرعٞ

ايتخٝس

عكً ٞظرعٞ

عكًٞ

الفصل الضادظ
مبادئ الغزٓع٘ اإلصالمٔ٘ ّمكاصدٍا
خصاٜص الغزٓع٘ اإلصالمٔ٘:
 -1ةا٤ت ايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬بايتعرٜع ايتاّ ايهاٌَ اي ٜ ٫ ٟأت ٘ٝايباطٌ بةـب
ٜد َٔ ٫ٚ ٜ٘خًف٘ ,تٓسَ ٌٜةٔ هة ِٝهبٝةد ,اية ْ ٟعةِ نبٝةع ايع٬قةاتْ ,عةِ
ع٬ق ١اإلْصإ برب٘ ٚع٬ق ١اإلْصإ بٓفص٘ ٚأًٖ٘ٚ ,ع٬ق ١اإلْصإ باإلْصةإ فةرشا
نةةإ أ ٚنباعةةٚ ,١ع٬قةةَ ١اشٜةة ١أ ٚاةتُاعٝةة ,١نُةةا ْعةةِ ع٬قةة ١اىبةةٛاطٔ بايدٚيةة١
ٚايدٚيةة ١بةةاىبٛاطٓـب ًب نبٝةةع أْةةٛاع ايع٬قةةات ,نُةةا ْعةةِ ع٬قةة ١ايةةد ٍٚبعفةةٗا
ببعض ًب ايصًِ ٚاسبةرش ٚع٬قة ١ايةد ٍٚبرعاٜةا ايةد ٍٚا٭ُخةر ًب اسبةايـب أٜفةا.
نُا ْعِ ع٬ق ١اإلْصإ بايهآ٥ات ا٭ُخر اييت تعٝغ َع اإلْصإ ,أ ٚايةيت تعةٝغ
َعٗا ٚعًٗٝا َٔ ٛٝإ ْٚبات ٚنباش َةا ًب ايصةُاَٚ ٤ةا ًب ا٭رق َٚةا بُٗٓٝةا,
فايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬ةا٤ت بٓٗط اةتُةاعٝ ٚ ٞةات ٞناَةٌ .فٗة ٞعكٝةدٚ ٠شةًٛى
ْٚعاّ..
إ ٕ يٝض ايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬عكٝد ٠ش ١ٜٝٓفحصب ,بٌ ٖة ٞأٜفةا ًب إٓ ٚا ةد
شًٛى أخ٬قْٚ ٞعاّ تعرٜع ٞقاْ.ْٞٛ
 -2ةةةا٤ت ايعةةرٜع ١اإلشةة ١َٝ٬يًٓةةاط نافةة ١إفب إٔ ٜةةر

ا هل ا٭رق َٚةةٔ
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عًٗٝا [ََن أّٔرِصَرلَّٖه كّٔإااَّ كّٔ فَّرَّْٕٗلهَّر ظا]([ ,)1وّٕرلَِِر أًَُِّّٔر َِّهَّر ظُإانّْرْ رَصُرُلُ َِّلَّرٌْاإَّٔرُِّّٕ ِ
جاّّْع ]( ٖٚ .)2ا ايتعرٜع خاكبا يًعرا٥ع َٚؽدقا ىبا شبك٘.
َ
 -3ةةةا٤ت ايعةةرٜع ١اإلشةة َٛ ١َٝ٬ةةد ٠ذبكةةل يًبعةةر ١ٜفٛا٥ةةد نبةة ٚ ,١يةةو
بتٝ ٛةةد َعةةاٜس اشبةةس ٚايعةةر ًب ربةةٛع ايعةةامل فةةاسبل ةةل ٖٓةةا ٖٓٚةةاى ٚبةةا٭َض
ٚايٚ ّٛٝلداً ,ب َعارم ا٭رق َٚغاربٗةا ٚمشاهلةا ٚةٓٛبٗةاٚ ,ايباطةٌ نة يو
ٜٓٚةتط عةٔ ٖة ا ايتٝ ٛةد تكةارش اجملتُةع اإلْصةاْ ٞنًة٘ ًب أفهةارٚ ٙتؽةرفات٘ ًٚب
عاشاتةة٘ ٚتكايٝةةدٖٚ .ٙة ٖ ٙةة ٞأ ٍٚيبٓةةَ ١ةةٔ يبٓةةات اي ٛةةد ٠ايهةةرب ٣ايةةيت ٜٓعةةدٖا
اإلشةةٜٚ ,ّ٬رشةة ٞشعاُٗ٥ةةا بتعةةرٜع٘ اشبايةةد اىبصةةتكر ايبعٝةةد عةةٔ ْسعةةات اهلةة٣ٛ
ٝةةث تٗٝةةأت يإلْصةةإ اىبةة ٚ َٔ٪ةةدً ٠ب ايتعةةرٜع ,فًٗ ة ا أ ةةد

اإلشةة ّ٬رةةٛر٠

اةتُاع ١ٝتاًَ ١ب ٝا ٠ايعرشًٚ ,ب ٝةا ٠شةا٥ر ايعةعٛش ايةيت تةأررت ًب تعايُٝة٘
 ٚفارت٘ ,فجعًي َٔ شٜٚة٬ت قبا٥ةٌ ايعةرش شٚية ١كٝكٝةّ َٛ ١ةد ٠قٜٛةَ ١بٓٝة١
عً ٢فهر ٠ش ١ٜٝٓشْ ١ٜٛٝظاًََٚ ١باش ٨شمبكراطٚ ١ٝعداي ١اةتُاع ١ٝبدَ ٫ةٔ فهةر٠
ايعؽب ١ٝايكبً ١ٝايفٝك ١اىبعح ١ْٛبايتعؽب اية َٚ ِٝبايتٓةافر ٚايبغفةاٚ ,٤أبةديي
ب عاشاتِٗ ايٛرٓٚ ١ٝازباًٖ ١ٝظرا٥ع ٚأ هاّ َرتهس ٠عً ٢اإلمبإ ايؽحٝا ٚايعُةٌ
ايؽاحل ٚاسبل ٚايٓعاّ ٚاىبؽًح ١ايعاَ.١
 ٜ -4تةةب عًةة ٚ ٢ةةد ٠ايتعةةرٜع اْتعةةار اي ُأْٓٝةةٚ ,١تُٓٝةة ١اابةة ١بةةـب ايٓةةاط
نبٝعةا ٚتةدفل اإلخةا ٤ذبةةي ظة ٍ٬اابة ١ايهةةرب ٣ضببة ١ا هل ,فايعةرٜع ١اإلشةة١َٝ٬
تتؽةةف بايبصةةاطٚ ١ايٛـةةٛل ٚشةةٗٛي ١ايفٗةةِ ٚايكٓاعةة ٫ٚ ,١تٓ ةة ٟٛعًةة ٢عكا٥ةةد
 .1شٛر ٠شبأ َٔ ,اٯ.28 ١ٜ
 .2شٛر ٠ا٭عراف َٔ ,اٯ.158 ١ٜ
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لاَف ٫ٚ ١أيغاز شر ٫ٚ ,١ٜتعكٝدات ٖٛ٫ت ,١ٝبٌ ٖ ٞش ٜٔايف ر.٠
 -5إٕ ايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬ترتب ايوٛاش ا٭خر ٟٚيهٌ عٌُ َٔ أعُاٍ ايةيت
٪ٜشٜٗةةا اإلْصةةإ شةةٛا ٤أنةةإ يةةو ًب شا٥ةةر ٠ايعبةةاشات أّ اىبعةةاَ٬ت أّ ا٭ هةةاّ
ايعاًَ ١يهٌ أبٛاش ايفك٘ بٌ ترتةب ايوةٛاش تة ٢عًةْٝ ٢ة ١اىبةر .٤بُٓٝةا ايكةٛاْـب
ايٛـع ١ٝترتبَ اىبصٚ٪ي ١ٝفٗٝا بايكٝاّ بايفعٌ ٚتٓتٗ ٞعٓةد تٓفٝة اسبهةِ ,يبةا ٜة ى
اجملاٍ ٚاشعا يًُحتايـب ٚاىبغاَر ٜٔيٓ ٌٝألراـِٗ ٚايةتًُؾ َةٔ ا٭ هةاّ بغفًة١
َٔ ايكاْ.ٕٛ

ممٔشات الغزٓع٘ اإلصالمٔ٘:
اَتازت ايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬بةأَٛر ٜعرفٗةا نةٌ َةٔ قةارٕ بةـب ايعةرا٥ع ايدٜٝٓة١
ٚايبارز َٓٗا:
 ٖٛ -1تهفًٗا يصا٥ر ا٭ هاّ اييت ربؾ ٝةا ٠اإلْصةإ ايفرشٜةٚ ١ا٫ةتُاعٝة١
ايدٚ ١ٜٝٓايدْ ,١ٜٛٝف ٬دبد ٚاقع َٔ ١ايٛقا٥ع ربةؾ اإلْصةإ ْفصة٘ أَ ٚةع لةس ٙأٚ
اجملتُع ْفص٘ أَ ٚع لس ٙإٜٚ َّ٫عٗر هُٗا َةٔ ْةؾ أ ٚظةاٖر أ ٚقاعةد ٠أ ٚأؼةٌ
 ٙ ٖٚاىبٝس ٠تفكدٖا شا٥ر ايعرا٥ع ايصُاٚ ١ٜٚايٓعِ اسبسبٚ ١ٝايكٛاْـب ايدٚي.١ٝ
 -2تصاٜر ايسَٔ َُٗا تكًبي ا٭ ةٛاٍ ٚتعةاجل ظة ٕٚ٪اسبٝةاً ٠ب ايعةامل َُٗةا
اختًفةةي ا٭ٚشةةاط فهاْةةي ايٓتٝجةة ١اسبتُٝةة ١إٕ ؼةةارت خاكبةة ١ايعةةرا٥ع اإلهلٝةة١
ٚا٭شٜإ ايصُا.١ٜٚ
ٚاىبتتبةةع يًعةةرٜع ١اإلشةة ١َٝ٬ػبةةد أْٗةةا ٚـةةعي ىبؽةةاحل ايعبةةاش نبٝعةةا ًب نةةٌ
ا٭ٚقات ًٚب نبٝع ا٭َانٔ ًب ايدْٝا  ٖٚا ٜتجًٚ ٢اـةحا ًب ذبكٝةل ايعداية ١بةـب
ايٓاط نبٝعا ,فايغا ٚايفكس ٚايكٚ ٟٛايفعٝف ٚا٭بٝض ٚا٭شةٛش ايهةٌ أَةاّ
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اسبل شٛا ٫ٚ ٤ففٌ ٭ د َِٓٗ عً ٢اٯخر إ ّ٫بايتك .٣ٛقاٍ ا هل تعافب ًب ضبهةِ

َُاِرتُ ِبَرِّوَ َِّهَّر ظاأّٔ ِى
يحِضَ ىا](ٚ )1قٛي٘ تعافبَ[ :إاذَِّ ح ّٔ
َأنُزُبََّْٖعِِلا َِّ ا
نتاب٘[ :إاىَّ ََِّّلٌَ ِّٖ
ُِاُُِّبََّْٖعِِلا](.)2
تَح ّٕ
 -3قً ١ايتهايٝف ٚعدّ رةٝتٗا ,فكةد اَتةازت ايعةرٜع ١اإلشة ١َٝ٬بايتٝصةس
عً ٢ايعباش برفع نٌ َا  ٜتب عً ٢ظرع ١ٝإٜكاع ايٓاط ًب عصر َٚعةك ,١ةةاً ٤ب

ِّهلل
اسبدٜث ايعةرٜف (ة٦ةتهِ بايعةرٜع ١ايصتةُح١ة)(ٚ )3قٛية٘ تعةافب[ :أُُِّّٔلار ُ ّٕ
ض إااَّ َُصَِعًَ ](ٚ )4قٛيةَ٘[ :نَر جَعَرلَ ََلّٔرُِّّٕ ِفْرْ َِّرِِّْوانْروِ حَرزٍَ](ٚ )5قٛية٘ :
نَفّٖ ّ
(بعوي باسبٓف ١ٝايصُحا.)6()٤
 -4ةةةا٤ت أ هاَٗةةا تباعةةا ٚتةةدرػبا فكةةد شةةًو ايتعةةرٜع اإلشةةً َٞ٬ب ْسٚيةة٘
َصًها ٜتُعةَ ٢ةع طبٝعة ١اإلْصةإ فهُةا إ اإلْصةإ ؽبًةل طةٛرا بعةد طةٛر ْةسٍ
ايتعرٜع اإلشَ َٞ٬تدرةا تٓةسٍ آٜاتة٘ ٚتعايُٝة٘ تباعةا ٚتتةٛافب أ هاَة٘ ٚتهايٝفة٘
ظ٦ٝا فع٦ٝا بتٓصٝل شقٝل ٜتُعَ ٢ع لب ٛايرٚل اإلشٚ ١َٝ٬تهاٌَ ايعكةٌ اإلْصةاْٞ
ٚي يو بدأ ايتعرٜع بٓس ٍٚا٫عتكاشات رِ بٓس ٍٚا٭ هاّ ايعًُٝةَٚ ,١ةا يةو إّ٫
٭ٕ ا٫عتكاش ٜصبل ايعٌُ ,فهةٌ عُةٌ َةٔ ا٭عُةاٍ ا٫ختٝارٜة٫ ١بةد ٚإ ٜصةبك٘
فهةةر ٚتةةدبرٚ ,اعتكةةاش بًةةسَ ّٚباظةةرٖ ٠ة ا ايعُةةٌ ٚبٗة ا اىبٓ ةةل اي بٝعةة ٞشةةبكي
 .1شٛر ٠ايٓحٌ َٔ ,اٯ.90 ١ٜ
 .2شٛر ٠ايٓصا َٔ ,٤اٯ.58 ١ٜ
 .3ايفٛا٥د اىبدْٚ ١ٝايعٛاٖد اىبه ,١ٝؿ.189
 .4شٛر ٠ايبكر َٔ ,٠اٯ.286 ١ٜ
 .5شٛر ٠اسبط َٔ ,اٯ.78 ١ٜ
 .6نٓس ايعُاٍ ,إ ,11ؿ.445
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ا٭ هاّ ا٫عتكاشٚ ١ٜا٭خ٬ق ١ٝا٭ هاّ ايعًُ .١ٝنُا إٕ ا٭ هاّ ايعًُٝةْ ١سيةي
ظ٦ٝا فع٦ٝا هُا أرةر هةِ نتحةر ِٜاشبُةر ٚذبةر ِٜايربةا تة ٢نًُةي قٛاعةدٖا
ٚأؼٛهلا ٚكبي أ هاَٗا ٚأشصٗا ًب لةدٜر خةِ(ً )1ب جة ١ايةٛشاع عٓةدٖا ْسيةي

اٯ ١ٜايهرمبَُِ ََِّّّٖ[ :١مأّٔ كّٖاَلّٖر َُُّّٕٔر ِ ِْرهَُّٕ ِ ََأّٔتِاَاِر ُ ََلّٔرُِّّٕ ِنْعِاَتْرْ َرَضْرّ ُ
ِالمَ ِّْه ](.)2
َُّّٕٔ ِ ِّياص ّٔ
 -5وي عً ٢ايعُةٌ يهصةب اىبغةِٓ ًب ٖة  ٙاسبٝةاٚ ٠ذبؽة ٌٝاىبعرفة ١بأشةرار
ٖ  ٙايهآ٥ات ٚٚعدت ايؽاسبـب باىبسا .
 -6ررت ايعكٌ ايبعر َٔ ٟا٭شاطس ٚاشبرافات ٚٚةٗت٘ عبة ٛاىبٓ ةل اسبةر
ٚايديٚ ٌٝايربٖإ ًب ايعكٝدٚ ٠اإلمبإٚ ,مل تأخ بازبرمبٚ ١ازبرٜر ٠قبجرش ايتفهس
فٗٝاٚ ,إلبةا تأخة بٗةا بعةد ارتهابٗةا فًةِ تأخة بةايتفهس بايسْةا ٚإلبةا تعاقةب عًة٢
ارتهاب٘ نُا ٜٓصب يو يبعض ايعرا٥ع.

 . 1خِٚ :اش بـب َهٚ ١اىبد ١ٜٓعٓد ازبحف ١ب٘ لدٜر َا ,٤عٓد ٙخ ةب رشة ٍٛا هل  iفحُةد ا هل
ٚأرٓ ٢عًٚٚ ٘ٝعغ فأبًغ ًب اىبٛععْٚ ١ع ٢إفب ا٭َةْ ١فصة٘ ٚقةاٍ :إْة ٞقةد شعٝةي ٜٛٚظةو إٔ
أةٝب ٚقد إ َا خفٛف َٔ بـب أظٗرنِٚ ,إْ ٞطبًف فٝهِ َا إٕ كبصهتِ ب٘ يةٔ تفةًٛا
أبدا ,نتاش ا هل ٚع ت ٞأٌٖ بٝيتٚ ,إُْٗا ئ ٜف قا تٜ ٢رشا عً ّٞاسبٛق .رِ ْاش ٣بأعً٢
ؼٛت٘ أيصي أٚفب بهِ َٓهِ بأْفصهِ؟ فكايٛا :ايًِٗ بً ,٢فكاٍ هلةِ عًة ٢ايٓصةل ٚقةد أخة

بفبع ٞأَس اىبَٓ٪ـب ˆ فرفعُٗا ت ٢ر ٞ٥بٝاق اب ُٗٝا ٚقاٍ :فُٔ نٓي َ ٙ٫ٛفٗ ا عً٢
َ ,ٙ٫ٛايًِٗ ٚاٍ َٔ ٚاٚ ٙ٫عاش َٔ عةاشاٚ ٙاْؽةر َةٔ ْؽةرٚ ٙاخة ٍ َةٔ خ ية٘ ...يُٓٝعةر:
تةةارٜو ايٝعكةةٛب ,ٞإ ,2ؿ ,112اإلرظةةاش ,إ ,1ؿَ ,176عجةةِ ايبًةةدإ ,إ ,2ؿ,389
تارٜو اإلش ,ّ٬إ ,3ؿ.628
 .2شٛر ٠اىبا٥د َٔ ,٠اٯ.3 ١ٜ
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أحهاو الغزٓع٘ اإلصالمٔ٘:
ايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬صبُٛع ١أ هةاّ ْةسٍ بٗةا اية ٞ ٛعًة ٢ضبُةد بةٔ عبةد ا هل
ٚ ,تٓكصِ إفب ر٬ر ١أقصاّ:
َ -1ةةا ٜتعًةةل بايعكا٥ةةد ا٭شاشةة ١ٝنا٭ هةةاّ اىبتعًكةة ١بةة ات ا هل ٚؼةةفات٘,
ٚباإلمبإ ب٘ ٚبرشً٘ ٚنتب٘ ٚاي ّٛٝاٯخر َٚا فَ ٘ٝةٔ صةاش ٚةةساٚ ,٤قةد تهفةٌ
بٗ ا ايٓٛع عًِ ايه.ّ٬
َ -2ا ٜتعًل بتٗ ٜب ايٓفٛط ٚإؼةٗ ٬ا .نا٭ هةاّ اىببٓٝة ١يًففةا ٌ٥ايةيت
ػبب إٔ ٜتحً ٢بٗا اإلْصإ نايؽدم ٚا٭َاْٚ ١ايٛفا ٤بايعٗد ٚايعجاعٚ ١اإلٜوةار
ٚايتٛاـةةع ٚاإل صةةإ ٚايعفةةٚ ٛايؽةةفاٚ ,ا٭ هةةاّ اىببٓٝةة ١يًر ا٥ةةٌ ايةةيت ٜتحةةتِ
عًةة ٢اىبةةر ٤إٔ ٜتخًّةة ٢عٓٗةةا نايه ة ش ٚاشبٝاْةةٚ ١خًةةف ايٛعةةد ٚازبةةؾب ٚا٭ْاْٝةة١
ٚايتهرب ٚاإلشا ٠٤إفب ايغس ٚاْ٫تكاّ َٚا إفب يو يبا تهفٌ ببٝاْ٘ عًِ ا٭خ٬م.
َ -3ا ٜتعًل ببٝإ أعُاٍ ايٓاط ٚتٓعة ِٝع٬قةاتِٗ خبةايكِٗ نأ هةاّ ايؽة٠٬
ٚايؽٚ ّٛايسناٚ ٠اسبطٚ ,تٓع ِٝع٬قات بعفةِٗ بةبعض نأ هةاّ ايبٝةٛع ٚاهلبة١
ٚاإلةارٚ ٠ايرٖٔ ٚايسٚاإ ٚلسٖاٚ .قد اْفرش بٗ ا ايٓٛع عًِ ايفك٘.

إمتاو الغزٓع٘ اإلصالمٔ٘:
ت ة ٖب ايعةةٝع ١إفب إٔت ايكةةرإٓ ٚايصةةٓ ١ايٓبٜٛةةٚ ١اىبةةأرٛرَ ٠ةةٔ ايع ة  ٠اي ةةاٖر٠
ايسن ١ٝقد أظٗرت ا٭ هاّ ايعةرع ١ٝيهةٌ اشرةَ ١ةٔ اسبةٛاش

ايٓازيةٚ ١ايٛقةا٥ع

اىبصةةتجد ٠إفب ٜةة ّٛايكٝاَةة ١إَةةا بةةايٓؾ عًٗٝةةا باشبؽةةٛؿ أ ٚبٓحةة ٛايعُةة ّٛظةةإٔ
ا٭ْعُٚ ١ايكٛاْـب ايدٚي ١ٝفإْٗا تعرع أ هاّ اسبٛاش

ايٓازيةٚ ١ايٛقةا٥ع اىبتجةدش٠

قبٛاشٖا ايهًٚ ١ٝأؼٛهلا ايعاََٚ ١باشٗ٥ا ايعاًَ ,١تارن ١فِٗ ازبسٝ٥ةات ٚاشةتٓباط
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ايتفاؼةَٚ ٌٝةةا تٗةةدف إيٝةة٘ َةةٔ كةةا٥ل َٚكاؼةةد ٭ٖةةٌ ايبؽةةس ٚ ٠صةةٔ ايصةةًٝك١
َٚعتُةةد ٠عًةة ٢اشةةتخراإ أ هةةاّ ايٛقةةا٥ع َةةٔ ْؽٛؼةةٗا ٚظٛاٖرٖةةا َٚفَٗٗٛةةا
ٚشٝام بٝاْٗا ٚيٛازَٗا عً ٢أٌٖ اىبعرفٚ ١ايتفهس اىبصةتٓس .فهة يو ٖة ٛا٫ةتٗةاش
عٓد ايعٝع.١
نُا قاّ اإلنباع عٓد اىبصًُـب إٕ نةٌ ٚاقعة ١أ ٚاشرة ١عًة ٢طبتًةف أْٛاعٗةا
ٚأزَاْٗا ٚظرٚفٗا  ٫ربً ٛعٔ اسبهِ ايعرع.ٞ

ّجْب تغزٓع األحهاو ّّجُ حضيُ:
ٖبي اإلَاَٚ ١ٝاىبعتسي ١إفب ٚةةٛش ايتهًٝةف عًة ٢ا هل تعةافب عكةٚ .٬اىبةراش
بةةايٛةٛش عًةة ٢ا هل تعةةافب ًب ٖة ا اىبكةةاّ ٚلةةس ٙنُةةا ٜكةةاٍ ايً ةةف ٚاةةةب عًٝةة٘
تعافب ةة ٖ ٛن ٕٛايفعٌ َٛافكا يًحهُ ١ةة أ ٟإٔ هُت٘ تعافب تكتف ٞيو ايفعةٌ
 ٫إٔ لس ٙأٚةب٘ عً ٘ٝتعافب نُا ت ُٖ٘ٛبعفِٗ ٚظٓع عً ٢ايكاً٥ـب بايٛةٛش.
ٚأَا ا٭ظاعر ٠فكد ْفٛا يو ٚزعُةٛا إٔ ايتهًٝةف ٚايتعةرٜع يٮ هةاّ يةٝض
بٛاةب بٌ ٖ ٛتففٌ َٓ٘ تعافب إٕ ظا ٤فعً٘ٚ ,إٕ ظا ٤مل ٜفعٌ.
ٚاسبةةل ٖةة ٛا٭ ٍٚ٭ٕ ةعةةٌ ايتهًٝةةف عًةةْ ٢ةةٛع اإلْصةةإ إلبةةا ٖةة ٛإلؼةة٬ل
اىبعاػ ٚتٓع ِٝاسبٝا ,٠فٗ ٛأَر صٔ ؼبهِ بٛةٛب٘ ايعكٌ عً َٔ ٢بٝةدًَ ٙهةٛت
اإلْصإ ٚي٘ عً ٘ٝشً إٚ .عً ٘ٝشس ٠ايعك َٔ ٤٬قةد ِٜايسَةإ فة ٬دبةد هَٛة١
إٚ َّ٫قد شٓي قٛاْـب إلؼ٬ل أَٛر أتباعٗا ٚتٓعةٝ ِٝةا ٠رعاٜاٖةا ٚ ,يةو زبًةب
ايصةةعاش ٠إيةةٚ ِٗٝشفةةع ايعةةكا ٤عةةِٓٗ ًب أشٚار ٝةةاتِٗ ايفرشٜةةٚ ١ا٫ةتُاعٝةةًٚ ١ب
أطةةٛار ْعةةأتِٗ ا٭ٚيٝةةٚ ١اٯخرٜٚةة .١فإْةة٘ تعةةافب يةة ٛتةةرنِٗ شةةد ٣٭ اطةةي بٗةةِ
اىبٗايوٚ ,يفاقي بِٗ اىبصةايو يكؽةٛر عكةٌ اإلْصةإ عةٔ إشراى َةا ٜٓفعة٘ َٚةا
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ٜفةةرٚ ,ٙيغًبةة ١ايعةةٗ ٠ٛفٝةة٘ عًةة ٢شةةً إ ايعكةةٌ ٚ ,بةة٘ يًصة ٚ ٠ٛايصةة ٝر ٠عًةة٢
أفراش ايٓٛعٚ ,ايتٓازع عًةٚ ٢شةا ٌ٥ايعةٝغٖٚ .ة ٛأعةس طبًةٛم يةد ٣ا هل ٚأظةرف
َٛةةةٛش عٓةةد .ٙفةةٜ ٬عكةةٌ أْةة٘ ُٜٗةةٌ أَةةرٜ ٫ٚ ٙؽةةًا ظةةأْ٘ ٖٚةة ٛايةةرش ايةةر ِٝ
ايةةرٚ٩ف قبخًٛقاتةة٘ اىبةةدٜر ىبؽةةٓٛعات٘ ,فأرشةةٌ ايرشةةٌ َةةبًغـب َٓٚة ر ٜٔبكةةٛاْـب
ٚأ هاّ ترظدِٖ يؽاسبِٗ اشبةاؿ ٚايعةاّٚ ,تةٓعِ هلةِ أَةٛر اسبٝةاً ٠ب ايصةرا٤
ٚايفةةراٚ ,٤تٛؼةةًِٗ إفب ايهُةةاٍ ٚدبٓةةبِٗ عةةٔ ايفةةٚ ٍ٬تةةرب ِٗ خبةةايل ايهةةٕٛ
َٚدبر ,ٙفهًفِٗ باىبعرف ١بأؼ ٍٛايد ٜٔيً ٝعةٛا عًة ٢ععة ِٝظةأْ٘ ٚنُةاٍ قدرتة٘
عً ٢خًك٘ ٜٚ .ةاع ًب أَةرْٝٗٚ ٙة٘ٚ ,نًفٗةِ بايعبةاشات ًب عةدَ ٠ةٔ ا٭ٚقةات ًٚب
نوس َٔ اىبٓاشبات يٝخرةِٗ َٔ َكاّ اسبٛٝاْ ١ٝإفب َكاّ اإلْصةاَْٚ ,١ٝةٔ ظًُةات
ايٓفض إفب ْٛرٖا ٚر ٚاْٝتٗاٜٚ ,ك ٟٛفة ِٗٝايعةعٛر ايةدٜا تة ٢تًتٗةب ايةٓفض
بايعاطفةة ١ايدٜٝٓةةٜٚ ,١ؽةةبا ايعةةعٛر ايةةدٜا فٗٝةةا ٚازعةةا ْفصةةٝا ٜصةةٛقٗا إلتٝةةإ َةةا
ٜرٜد ٙتعافب َٓٗاٚ ,راشعا قًبٝا عةٔ فعةٌ َةا ٜبغفة٘ عة تس أتة٘ َٓٗةاٚ ,نًفٗةِ قبةا
ٜؽةةًا ظةةٝ ٕٚ٪ةةاتِٗ ًب نبٝةةع أشٚارٖةةا ٚأطٛارٖةةا يةة ٜ ٬٦ة ى ايٓةةاط شةةد,٣
ٜٚصٛشِٖ اهلرإ ٚاىبرإ ,فكٓٔ هلةِ قةٛاْـب ا٫ختؽةاؿ ًب ا٭َةٛاٍٚ ,شةٔت هلةِ
قصُ ١اىبٛارٜث َٛٚةبات اإلْفام ٚتٛزٜع ايغٓاٚ ِ٥ايؽدقاتٚ .أيةسَِٗ بةايعكٛش
ي ٬٦ربتًف ايٓٝات ٚدبٌٗ أ ٚتتجاٌٖ اىبكاؼةد ًب اىبعةاَ٬ت ٚاإلٜكاعةات ْٚةدبِٗ
ىبا ف ٘ٝؼٚ ِٗ ٬ظبا ِٗٚ ,ةعةٌ ايكؽةاؿ ٚاسبةدٚش ٚايتعسٜةرات ٚايفةُاْات
فعةةا يًٓفةةٛط ٚا٭َةةٛاٍٚ ,خٛفةةا َةةٔ اىبةةرٚم عةةٔ طاعةة ١ايةةرهبٔٚٚ ,عةةدِٖ
بايوٛاش عً ٢صب َكةاشٜر اإلطاعةٚ ,١أٚعةدِٖ بايعكةاش عًة ٢صةب َكةاشٜر
اىبعؽةةٚ ,١ٝبةةايغ ًب اإلْ ة اراتٚ ,أنوةةر َةةٔ ايتح ة ٜرات ٚاي لٝبةةات ٚاي ٖٝبةةات
رؼا َٓ٘ تعافب عً ِٗٝإٔ ٜ ٫كؽرٚا ًب يو فتفةٛت عًة ِٗٝاىبؽةاحل ٜٚكعةٛا ًب
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اىبفاشد فٝبٚ٩ٛا باشبصرإ اىببـب ٚايفرر ايععٚ .ِٝقد ٚقةع ايتٓبٝة٘ َةٔ أُ٥تٓةا 
عًةة ٢ضباشةةٔ ايتهًٝةةف ًب َٛاـةةع نةةوسَٗٓ ٠ةةا َةةا ًب ا ٫تجةةاإ أْةة٘ أتؽةةٌ بةةأَس
اىبَٓ٪ـب عً ٞبٔ أب ٞطايب ‚ قَٛا َٔ أؼحاب٘ خاـٛا ًب ايتعةدٚ ٌٜايتجةرٜا

فخرإ تة ٢ؼةعد اىبٓةرب ,فحُةد ا هل ٚأرٓة ٢عًٝة٘ رةِ قةاٍ( :أٜٗةا ايٓةاط إٕ ا هل
تبةةارى ٚتعةةافب ىبةةا خًةةل خًك ة٘ أراش إٔ ٜهةة ٕٛعًةة ٢آشاش رفٝعةةٚ ١أخةة٬م
ظةةرٜف ١فعًةةِ أْٗةةِ مل ٜهْٛةةٛا نة يو إ َّ٫بةةإٔ ٜعةةرفِٗ َةةاهلِ َٚةةا عًةة,ِٗٝ
ٚايتعرٜف ٜ ٫ه ٕٛإ َّ٫با٭َر ٚايٓٗٚ ,ٞا٭َر ٚايٓٗ ٫ ٞػبتُعإ إ َّ٫بايٛعد
ٚايٛعٝدٚ ,ايٛعد ٜ ٫ه ٕٛإ َّ٫باي لٝبٚ ,ايٛعٝد ٜ ٫ه ٕٛإ َّ٫باي ٖٝةب,
ٚاي لٝب ٜ ٫ه ٕٛإ َّ٫قبا تعتٗ ٘ٝأْفصِٗ ٚتً أعٚ ,ِٗٓٝاي ٖٝب ٜ ٫هةٕٛ
إ َّ٫بفد يو ,رِ خًكِٗ ًب شارٚ ٙأراٖةِ طرفةا َةٔ ايًة ات يٝصةتديٛا بة٘
عًَ ٢ا ٚراٗ٥ةِ َةٔ ايًة ات اشباؼة ١ايةيت ٜ ٫عةٛبٗا أمل أٖٚ ٫ة ٞازبٓة,١
ٚأراِٖ طرفا َةٔ اٯ ّ٫يٝصةتديٛا بة٘ عًةَ ٢ةا ٚراٗ٥ةِ َةٔ اٯ ّ٫اشبايؽة١
اييت ٜ ٫عٛبٗا ي  ٠أ ٖٞٚ ٫ايٓار ,فُٔ أةٌ يو ترْ ٕٚع ِٝايدْٝا طبًٛطا
قبحٓٗاٚ ,شرٚرٖا يبسٚةا بهدرٖا َُٖٗٛٚا)(.)1
ٚأَواٍ تًو ا٭ اشٜث ايعرٜف ١نوس.٠
ٚاسباؼٌ إٕ ايغاٚ ١ٜاىبؽًحً ١ب تهًٝف ايعباش ٖ ٛايتعرٜض يًوٛاش  ٚفغ
ْعاّ ايعامل ٖٚ .ا لرق ؼحٝا فٝه ٕٛايتهًٝف

صٓا بٌ ٚاةبا ٭ٕ اي ى

يإل صإ بايٓصب ١إفب َٔ ٜصتحك٘ َع عدّ اىباْع قبٝا ,بٌ ي ٫ٛؼدٚر ايتهًٝف
 .1ا ٫تجاإ ,اي ربش ,ٞإ ,1ؿ.309
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ٚايتعرٜع يٮ هاّ يهإ ا هل تعافب فاع ٬يًكبٝا ٭ْ٘ ب ن٘ يًتعرٜع ٜهَ ٕٛغرٜا
يًعبد بايكبٝا ٚاإللرا ٤بايكبٝا قبٝاَٚ .عًٜ ٫ ّٛؽدر َٔ ا هل تعافب ايكبٝا
يعدي٘  ٚهُت٘ فٛةب ؼدٚر ايتعرٜع َٓ٘.

أٍداف الغزٓع٘ اإلصالمٔ٘:
ايعرٜع ١اإلش ٖٞ ١َٝ٬صبُٛع ١ا٭ٚاَةر ٚا٭ هةاّ ا٫عتكاشٜةٚ ١ايعًُٝة ١ايةيت
ٜٛةب اإلش ّ٬ت بٝكٗا يتحكٝل أٖداف٘ اإلشً ١َٝ٬ب اجملتُع.
 -1ذبرٜر ايعكٌ ايبعر َٔ ٟرم ايتكًٝد ٚاشبرافات  ٚيةو َةٔ خة ٍ٬ايعكٝةد٠
ايؽةاشق ١اسبكةَ ١ةٔ اإلمبةإ بةا هلٚ ,تٝ ٛةد َعةاٜس اشبةس ٚايعةر ًب ربةٛع ايعةامل,
ٚتٛة ٘ٝايعكٌ عب ٛايديٚ ٌٝايربٖإ.
 -2إؼ٬ل ايفرش ْفصٝا ٚخًكٝا ٚتٛة ٘ٗٝعب ٛاشبةس ٚاإل صةإ يهة ٫ ٞت غة٢
ظةةٗٛات٘  َٚاَع ة٘ عًةة ٢عكًةة٘ َةةٔ خةة ٍ٬ايعبةةاش ٠اىبعةةرٚع ١ايةةيت ت ة نر ٙخبايكةة٘
ٚبعكٝةةةد ٠ايوةةةٛاش ٚايعكةةةاش ًب اٯخةةةر ,٠يهةةةٜ ٞهةةة ٕٛاىبةةةً َٔ٪ب َراقبةةة ١شاُ٥ةةة١
٭عُاي٘ ,رٜؽا عً ٢عدّ ايتكؽس ًب ٚاةبات٘.
 -3إؼةةة٬ل اجملتُةةةع بؽةةةٛرٜ ٠صةةةٛش فٝةةة٘ ا٭َةةةٔ ٚايعةةةدٍ ٚؼةةةٝاْ ١اسبرٜةةةات
ٚايهراَ ١اإلْصاْْٚ ,١ٝعر اي ُأْٚ ١ٓٝاابً ١ب ربٛع ايعامل.
 َٔٚا٭ٖداف ايو٬رةً ١ب اإلشةٜ ّ٬تحةدش َعٓة ٢ايعةرٜعٚ ١تكة ّٛعًة ٢رة٬
شعا:ٖٞٚ ِ٥
 -1عكٝد ٠عكً١ٝ

 -2عباش ٠ر١ٝ ٚ

ْ -3عاّ قاْ ْٞٛقفاٞ٥

هل ا ٜكاٍ إٕ اإلش ّ٬شٚ ٜٔشٚي.١
ٚػبةةةب ايتفرٜةةةل بةةةـب ايٓعةةةاّ ٚايت بٝةةةل ,إ ٜٓ ٫هةةةر أْةةة٘ ًب ايٛاقةةةع ايعًُةةةٞ
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ٚايتارؽب ٞنوسا َا ٜصا ٤فِٗ اسبكٝك ١اإلشةً ١َٝ٬ب بعةض ٖة  ٙايٓةٛا  ٞايةو, ٬
أٜ ٚصا ٤ت بٝكٗا فتعٗر ايؽٛرَ ٠ع.١ٖٛ
نُةةا إٕت ايتعةةرٜع َة تر بةةأطٛار َتعاقبةةٜٚ ,١تُٝةةس نةةٌ شٚر عةةٔ اٯخةةر بأ ةةدا
َتعةةدشَ ٠تجةةدشَ ٠تغةةاٜرٚ ,٠ايتعةةرٜع ٫بةةد َةةٔ إٔ ٜٛاةةة٘ ٖة  ٙا٭ ةةدا

بٛـةع

ا٭ هاّ اىب.١ُ٥٬
ْؽٛؿ ايهتاش ٚايصَٓ ١تٓاٖ١ٝ

اسبٛاش

َتجدش٠

ا٫ةتٗاش

خصاٜص الغزٓع٘ اإلصالمٔ٘:
يًعرٜع ١اإلش ١َٝ٬خؽا٥ؾ كبٝسٖا عٔ لسٖا :ٖٞٚ
 -1ايعرٜع َٔ ١عٓد ا هل.
 -2ازبساً ٤ب ايعرٜع ١شْٚ ٟٛٝآخر.ٟٚ
 -3عُ ّٛايعرٜعٚ ١بكاٖ٩ا.
 -4مش ٍٛايعرٜع.١
ٚشٓتهًِ عٔ نٌ خؽٛؼ َٔ ١ٝاشبؽٛؼٝات اىب نٛر ٠آْفا:

 -1الغزٓع٘ مً عيد اهلل:
إٕ َؽدر ايعرٜع ١اإلش ٖٛ ١َٝ٬ا هل تعافب ٘ٝ ٚ ٖٞٚ ,إفب رشٛي٘ ضبُةد 
بايًفغ ٚاىبعٓٚ ,٢نةٖ ٕٛة ا ايًفةغ َعجةسا َٚتةٛاترا ْكًة٘ ٖٚة ٛايكةرإٓ أ ٚبةايًفغ
ٚاىبعٓ ٢إ َّ٫أْ٘ لس َعجس  ٖٛٚاسبدٜث ايكدش ٞأ ٚباىبعٓ ٢ش ٕٚايًفغ ٖٚة ٛايصةٓ١
ايعرٜف ٖٞٚ ,١ربتًف عٔ نبٝع ايعرا٥ع ايٛـع ١ٝ٭ٕ َؽدرٖا ايبعر ٜٚ ,تةب
عً ٙ ٖ ٢اشبؽً ١نبًْ ١تا٥ط َٓٗا:
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أ :٫ٚإٕ َباش ٨ايعرٜعٚ ١أ هاَٗا خايٝةَ ١ةٔ ازبةٛر ٚايةٓكؾ ٚاهلة ٣ٛ٭ْٗةا
َةةٔ ؼةةٓع ا هل ٚا هل يةة٘ ايهُةةاٍ اىب ًةةل اي ة ٖ ٟةة ٛيةةٛازّ اتةة٘ ,خبةة٬ف ايكةةٛاْـب
ايٛـع ١ٝايةيت  ٫تٓفةو عةٔ ايةٓكؾ ٚازبةٛر ٚاهلة ٣ٛ٭ْٗةا ؼةاشرَ ٠ةٔ اإلْصةإ
ٚاإلْصإ  ٫ؽبً ٙ ٖ َٔ ٛايٓكا٥ؾ.
راْٝا :ةةا٤ت ايعةرٜع ١اإلشة ١َٝ٬قببةدأ اىبصةاٚا ٠بةـب ايٓةاط بغةض ايٓعةر عةٔ
اخت٬فِٗ ًب ايً ٕٛأ ٚازبةٓض أ ٚايًغةٚ ,١ةعًةي أشةاط ايتفاـةٌ بٝةِٓٗ ايعُةٌ

ايؽاحل َٚكدار َا ٜكدَ٘ ايفرش َٔ اشبس .قاٍ تعافبَِ[ :ر أًَُِّّٔر َِّهَّر ظُإانَّر خَلّٔيّٖهَر كّٕ ِ
زنَُّٕ ِ َْهِر رَِ َِّلَّر رٌْ
اىأّٔكّٖر ر َ
ز ََإّٔنجَرررٖ َجَعَلّٖهَر ر كّٕ ِ عُر رعُُبّ ََؤّبَْٙر رلََْتَعَر ر رَفُِّّٕ إَّ
نْر روِ ذَكّٔر ر ٍ
()1

أّٔتِئّر كّٕ ِ] ٚ ,قةةاٍ ايرشةة ٍٛا٭ععةةِ  ٫( :ففةةٌ يعربةة ٞعًةة ٢أعجُةة ٞإَّ٫
بايتك ,)2()٣ٛفازبُٝع أَاّ أ هاّ ايعرٜع ١اإلشَ ١َٝ٬تصا.ٕٚٚ
رايواٖٝ :بٚ ١ا

اّ ْفٛط اىبَٓ٪ـب ٭ هاّ ايعةرٜع ١اإلشة ١َٝ٬هاَةا نةاْٛا

أ ٚضبهَٛـب ٭ْٗا ؼاشر َٔ ٠عٓد ا هل تعافب فًةٗا ؼةف ١شٜٝٓة ١فتة َٔ٪بٗةا ايٓفةٛط
ٜ ٫ٚكصر عًٗٝا اإلْصإ قص را خبة٬ف ايكةٛاْـب ايٛـةع ١ٝفًةٝض هلةا شةً إ عًة٢
ايٓفٛط ,ف  ٣إٕ ايٓفٛط دبةر ٩عًة ٢طبايفة ١ايكةاْ ٕٛايٛـةع ٞنًُةا اشةت اعي
اإلف٬ت َٔ رقاب ١ايكاْٚ ٕٛشً  ١ايكفا.٤

 -2اجلشا ٛيف الغزٓع٘ دىْٖٔ ّأخزّٖ:
أ :٫ٚإٕ ايعةةةرٜع ١اإلشةةة ١َٝ٬تتفةةةل َةةةع ايكةةةٛاْـب ايٛـةةةعً ١ٝب إٔ قٛاعةةةدٖا
 .1شٛر ٠اسبجرات َٔ ,اٯ.13 ١ٜ
 .2ايفٛا٥د اىبدْٚ ١ٝايعٛاٖد ايربٛب.534 ,١ٝ
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ٚأ هاَٗا تك ٕ فساٜٛ ٤قع عً ٢اىبخايفٚ ,يهٓٗا ربتًف َعٗا ًب إٔ ازبسا ٤فٗٝةا
أُخةرٚ ٟٚشْٝة .ٟٛبةٌ إٔ ا٭ؼةٌ ًب أةسٜتٗةةا ٖة ٛازبةسا ٤ا٭ُخةرٚ .ٟٚإلبةا ترتةةب
ازبسا ٤ايدْ ٟٛٝىبكتفٝات اسبٝاٚ ٠ـرٚر ٠اشتكرار اجملتُع.
راْٝا :ازبسا ٤ايدَْ َ٘ٓ ٟٛٝا نإ ةٓاٝ٥ةا َٓٚة٘ َةا ٜهةَ ٕٛةدْٝا نُةا ٖة ٛاسبةاٍ ًب
ايكٛاْـب ايٛـعٚ ١ٝإٕ نإ ْ اق٘ أٚشع َةٔ ْ ةام ازبةساً ٤ب ايكةاْ ٕٛايٛـةعْ ٞعةرا
إفب مشةة ٍٛايعةةرٜع ١اإلشةة ١َٝ٬زبُٝةةع ظةة ٕٚ٪ا٭فةةراش َٗٓٚةةا ايدْٜٛٝةةٚ ١ا٭خ٬قٝةة١
خ٬فا يًكاْ ٕٛايٛـع.ٞ

رايوا :ازبسا ٤ا٭ُخر ٜ ٟٚتب عً ٢نٌ طبايف ١٭ هاّ ايعرٜع ,١شٛا ٤أناْةي
َةةٔ أعُةةاٍ ايكًةةٛش أّ َةةٔ أعُةةاٍ ازبةةٛارل َةةا مل تك ة ٕ طبايفتةة٘ بتٛبةةْ ١ؽةةٛل

ٚذبًٌ َٔ ل ايغس ٖٚ .ا َا تعةس إيٝة٘ ايٓؽةٛؿ ايهةوسَٗٓ ٠ةاَ[ :نَروَِِعِرُّا َِّلَّرٌَ
بُنًانيْ](.)1
ْلٌَُن رِّّ خََِِّّْفًَّْ ٌََُّٔ َذَِّ ْ
َرَصٌَُُُّٔ َِتَعََِّ ُحٍََُُُِِ ِِخّٖ
رابعا :إٕ اىبصًِ ؽبفع ٭ هةاّ ايعةرٜع ١خفةٛعا اختٝارٜةا ًب ايصةر ٚايعًةٔ
خٛفةا َةٔ عكةاش اىبًةو ازببةار ٚ ,تة ٢ية ٛاشةت اع إٔ ٜفًةي َةٔ عكةاش ايةةدْٝا,
فتٓسةر ايٓفٛط عٔ طبايفة ١ايعةرٜع ١اإلشة ١َٝ٬أَةا بةدافع ا ٫ة اّ أ ٚاشتعةعار
يًحٝا َٔ ٤ا هل تعافب ,أ ٚبدافع اشبٛف َٔ ايعكاش اٯةٌ اية ٜٓ ٟتعةر اىبخةايفـب

ّٔىبََِّهًَر َبَِّهَرٌُّٔأنَرِِّّ
جُِ كّٕلُّنَفّٖطٍَن َاْلّٔ ِنْوِ خَِّزٍنُحِضَزِّّ ََن َاْلّٔ ِنْ ِو صٍُُ٘تَرََُُّّٔر ُِ أَّ
[َِ ُِمَتَ ْ
بَعّْ رِِّّ]( ,)2قٛيةة٘ تعةةافبّٔ[ :فاَ ر ِو ِ ِعاَررلنْجِئّ ر لَ ذَرٍَّٔ خَِّ رزَِِّّ رزٍَ َنَ روَِِ ِعاَررلنْجِئّ ر لَ ذَرٍَّٔ عَررزِِّّ
 .1شٛر ٠ايٓصا ,٤اٯ.14 ١ٜ
 .2شٛر ٠آٍ عُرإ َٔ :اٯ.30 ١ٜ
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َِزٍَ](.)1
ي ا فإٕ اإلمبإ أشاط ايعرٜع ١اإلش ٖٛٚ ,١َٝ٬ايٛازع ايةداخً ٞاىبةتـب اية ٟ
ٜٛقغ ايفُس يساقب٘ ٚؼباشب٘ عً ٢أعُاي٘  ٖٛٚايفُاْ٫ ١

اّ أ هةاّ ايعةرٜع١

ٚتٓفٖ ٝا ,ف ٬مبهٔ إٔ ٜع ٍّٛعً ٢شً  ١ايكاْ ٕٛفكَ ٚايةديَ ٌٝةا ْةراً ٙب ايعؽةر
اسباـر َٔ أرر ـعف اإلمبإ  َٔٚظد ٠ؼراَ ١ايكاْٚ ٕٛإَهاْةات تٓفٝة ٚ ٙظةد٠
اىبراقب ١عً ٢اىبتعدٚ ٟاىبخايف ي٘ َٚع ٖ ا فإٕ ا٫عب ٍ٬اشبًك ٞقد تفةغ ٚتفةاقِ
اىبعه٬ت ا٫ةتُاعٚ ١ٝازشٜاش ازبراٚ ِ٥أعُاٍ ايعٓف ٚاإلشَإ عًة ٢اىبخةدرات
ٚاىبصهرات ٚاْ٫غُاط ًب ايفجٛر ٚاىبًة ات ٚاْٝٗ٫ةار ًب اإلبا ٝة ١ازبٓصةٚ ١ٝقًة١
اسبٝاٚ ,٤تفع ٞايهصٌ ٚايك ارٚ ٠ايعغب ٚايفٛـةٚ ٢تفهٝةو ايةرٚابَ ايتكًٝدٜة١
اْ٫فباطً ١ٝب اجملتُع ٚاىبدرشٚ ١ايعا ١ً٥نبٝعا َٚا ظانٌ يو.

 -3عنْو الغزٓع٘ ّبكاؤٍا:
أ :٫ٚايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬عاَ ١زبُٝةع ايبعةر ًب نةٌ َهةإ ٚزَةإ ,فًةِ تهةٔ
ـٝك ١اىبرَ ٢أ ٚتهٔ ق ١َٝٛايً ٫ٚ ٕٛضبؽةٛر ٠بةايعرش أ ٚبعةعب طبتةار بةٌ ٖةٞ
رشاي ١ظاًَٚ ١شع ٠ٛعاىبَٛ ١ٝةٗ ١إفب نبٝع ايٓاط ًب نبٝةع ا٭ق ةار ٚا٭َؽةار

ظإانّْرْ رَصُرُلُ َِّلَّرٌْ
ٚي ا خاطب ايكرإٓ ايهر ِٜايٓ,ي  بكٛية٘ تعةافب[ :وّٕرلَِِر أًَُِّّٔر َِّهَّر ُ
ظبَغْريِّّ َنذِْزِّّ](.)3
ْله ا
اإَُِّّّٕٔ ِ َجاّّْع ](ََ[ ,)2ن أّٔرِصَلَّٖه كّٔإااَّ كّٔ فَّّٕٗ ََّ

 .1شٛر ٠ايسيسي ,١اٯٜات .8 ,7
 .2شٛر ٠ا٭عراف َٔ ,اٯ.158 ١ٜ
 .3شٛر ٠شبأ َٔ ,اٯ.28 ١ٜ
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راْٝا :إٕ ايعرٜع ١اإلش ٫ ١َٝ٬تٓصو  ٫ٚتبدٍ ٭ْٗا خاكب ١ايعةرا٥عٜٚ ,صةتًسّ
إٔ ته ٕٛأ هاَٗا ٚقٛاعدٖا عً ٢عب ٛذبكل َؽاحل ايٓةاط ًب نةٌ عؽةر َٚهةإ

ر ِحإََّْٗلّٖعَرَّٔاْنيَ]
ٚتف ٞحباةاتِٗ .قاٍ تعافبَ[ :نَ أّٔرِصَلَّٖه ّٔكإااَّ َ

()1

ٚايرهبة ١تتفةُٔ

رعاَ ١ٜؽاحل ايعباش ٚشر ٤اىبفاشد عِٓٗ.
رايوا :تعرٜع ايرخؾ عٓةد ٚةةٛش َعةكً ١ب ت بٝةل ا٭ هةاّ َةٔ يةو إبا ة١
ايٓ ل بهًُ ١ايهفر عٓةد اإلنةرا ٙعًٗٝةا فاظةا يبكةا ٤ايةٓفضٚ .إبا ة ١أنةٌ ااةرّ
عٓةةد ايفةةرٚر ٠نأنةةٌ اىبٝتةةٚ ١إبا ةة ١اإلف ةةار ًب ظةةٗر رَفةةإ يًُصةةافر ٚاىبةةرٜض
ٚعب ٛيو.
 ٫ٚظةةو إٕ شفةةع اىبعةةك ١ـةةرش َةةٔ ـةةرٚش رعاٜةة ١اىبؽةةًحٚ ١شر ٤اىبفصةةد٠
ٚن ا ايتدرإ ًب ايتعرٜع.
رابعا :إٕ اىبتتبع ٭ هةاّ ايعةرٜع ١ػبةد با٫شةتكرا ٤إٔ اىبكؽةد ايعةاّ يًعةرٜع١
اإلش ٖٛ ١َٝ٬ذبكٝةل َؽةاحل ايٓةاط فًةب ايٓفةع هلةِ ٚشفةع ايفةرر عةِٓٗٚ ,إٕ
َؽةةاحل ايعبةةاش ذبكةةل بتحكٝةةل ا٭َةةٛر ايفةةرٚر ١ٜهلةةِ ٚـةةُإ ا٭َةةٛر اسباةٝةة١
ٚتٛافر ا٭َٛر ايتحص ١ٝٓٝأ ٟايهُايٝات:
فا٭ٚفب ايفرٚر ٖٞ :١ٜاييت  ٫قٝاّ سبٝةا ٠ايٓةاط َةٔ شْٗٚةا ٚإ ا لابةي ةٌ
ايفصاش ٚعُّي ايفٛـٚ ٢اختٌ ْعاّ اسبٝاٚ .٠تصُ ٢قبكاؼد ايعرٜع ٖٞٚ ١فةغ
ايدٚ ٜٔايٓفض ٚايعكٌ ٚايعرق ٚاىباٍٚ ,بعفِٗ ػبعٌ َع ايعرق ايٓصٌ.
ٚقد بٓٝي عًٗٝا َصةا ٌ٥ايعبةاشات ٚايعكٛبةات ٚاىبعةاَ٬ت ايفةرٚر ١ٜنبٝعةا
 .1شٛر ٠ا٭ْبٝا ,٤اٯ.107 ١ٜ
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ٚترَ ٞإفب قٝاّ َؽاحل ايدٚ ٜٔايدْٝا ا٭شاش.١ٝ
أَا ايد ٖٛٚ ٜٔصبُٛع ١ايعكا٥د ٚايعباشات ٚايكٛاْـب ايةيت ظةرعٗا ا هل تعةافب,
ٚأٚةب ااافع ١عً ٘ٝبازبٗةاشٚ ,فةرق ايعكٛبة ١عًة ٢نةٌ َةٔ ٜؽةد ايٓةاط عةٔ
ش ٜ٘ٓأٜ َٔ ٚرتد عٔ ش ٜ٘ٓأٜ َٔ ٚبتدع ٚؼبد

ًب ايدَ ٜٔا يٝض َٓ٘.

أَا ايٓفض فكد ظرع إلػباشٖا ايسٚاإ يًتٛايدٚ ,ظرع سبفعٗا ٚبكاٗ٥ا َةا ٜكةِٝ
اسبٝةةاَ ٠ةةٔ َأنةةٌ َٚعةةرش َٚصةةهٔ ًَٚةةبض ٚأبةةال اي ٝبةةات ٚأ ةةٌ اىبعةةاَ٬ت.
ٚظةةرع ىبٓ ةع ا٫عتةةدا ٤عًٗٝةةا ايكؽةةاؿ ٚايدٜةةٚ ١ايهفةةار ٚ ٠ةةرّ اإليكةةا ٤بٗةةا إفب
ايتًٗه ,١نُا أٚةب شفع ايفرر عٓٗا.
ٚظرّع ا هل تعافب إلػباش ايٓصٌ ايٓهال يبكا ٤ايٓٛع ٚأبال ًب ايةسٚاإ نةٌ َةا بة٘
فع٘ ,نُا ظةرع سبفةغ ايٓصةٌ ذبةر ِٜايسْةا ٚاسبةد عًة ٢ايساْةٚ ٞايساْٝةٚ ١ذبةرِٜ
اإلةٗاق إ َّ٫عٓد ايفرٚر.٠
ٚأَا فغ ايعكٌ فٝتِ عٔ طرٜل َا أٚةبة٘ ا هل يهفاية ١شةَ٬ت٘ ٚزٜةاش ٠قدرتة٘
ٚعٔ طرٜل َا رَّ٘ يبةا ٜفصةدٜٚ ٙفةعف قٛتة٘ ,فةأةسٍ ايوةٛاش يًُعًةِ ٚ .ةرّّ
تٓا ٍٚاشبُر ٚنةٌ َصةهر ٚطبةدر ٚأٚةةب ايعكٛبة ١عًةَ ٢ةٔ ٜكةدّ عًة ٢إ ٖةاش
عكً٘.
ٚأَةةا اىبةةاٍ فكةةد ظ ةرّع ا هل إلػبةةاشٚ ٙنصةةب٘ ايصةةع ٞيًةةرزم ٚإبا ةة ١اىبعةةاَ٬ت
ٚاىبباش٫ت ٚايتجارٚ ٠اىبفاربٚ ,١ظرع ىبٓع ا٫عتدا ٤عًٚ ٘ٝؼةٝاْت٘ ذبةر ِٜايصةرق١
 ٚد ايصارم ٚايصارقٚ ١ذبر ِٜايغغ ٚاشبٝاْٚ ١ايربا ٚأنٌ أَٛاٍ ايٓاط بايباطةٌ
ٚذبةةر ِٜإتةة٬ف َةةاٍ ايغةةس ٚفةةرق ـةةُإ اىبتًفةةات َٚراعةةا ٠اىبُارًةةً ١ب ايفةةُإ
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ٚلسٖا َٔ ا٭ هاّ(.)1
ٚايواْٝةة ١اسباة ٝةٖٚ :١ةة ٞايةةيت ؼبتةةاإ إيٗٝةةا ايٓةةاط يٝعٝعةةٛا بٝصةةر ٚشةةعٚ ١إ ا
فةةاتتِٗ مل ؽبتةةٌ ْعةةاّ اسبٝةةاٚ ٠يهةةٔ ٜؽةةٝب ايٓةةاط ـةةٝل  ٚةةرإ عٓةةد اىبعةةك١
ناإلف ار يًُرٜضًٚ ,ب اىبعةاَ٬ت بٝةع ايصةًِ(ٚ ,)2ظةرّع اي ة٬م يًخة٬ؿ َةٔ
ٝةةا ٠زٚةٝةة ١مل تعةةد ت ةةامًٚ ,ب ايعكٛبةةات ظ ةرّعي ايدٜةة( ١ايفةةُإ اىبةةايً )ٞب
ايكتٌ اشب أ عً ٢أقارش ايكاتٌ ربفٝفا عٔ اىبخ .)3( ٧
ٚايوايو ١ايتحص :١ٝٓٝفٗة ٞترةةع إفب ضباشةٔ ايعةاشات َٚهةارّ ا٭خة٬مٚ ,إ ا
لابي  ٫ؽبتٌ ْعاّ اسبٝاٜ ٫ٚ ٠ؽٝب ايٓاط رإ ٚيهٔ ربرإ ٝاتِٗ عٔ ايٓٗط
ا٭قَٚ ّٛةا تصةتدع ٘ٝايف ةر ٠ايصةًٚ ١ُٝايعةاشات ايهرمبةٚ ١يبٝةإ ايتحصةٓٝات فكةد
ظةةرعي اي ٗةةار ٠يًبةةدٕ ٚايوةةٛشٚ ,شة ايعةةٛرٚ ٠ايٓٗةة ٞعةةٔ بٝةةع اإلْصةةإ أخٝةة٘
اإلْصإٚ ,ايٓٗ ٞعٔ قتٌ ا٭طفاٍ ٚايٓصةاً ٤ب اسبةرٚش ٚقًةع ا٭ظةجار ٚايةدع٠ٛ
إفب ايفٝافٚ ١ايعجاعٚ ١ايهرّ ٚآشاش اي عاّ ٚايعراش  ٚصٔ ازبٛار (.)4
ٚإ ا اةتُعي اىبؽاحل ايفرٚرٚ ١ٜاسباةٝةٚ ١ايهُايٝةٚ ١مل ٜهةٔ ازبُةع بٗٓٝةا
نًٗا ,قدَي ا٭ٚفب عً ٢ايواْٚ ,١ٝايواْ ١ٝعً ٢ايوايو ,١رةِ ًب اي بكة ١اتٗةا نُةا ًب
اةتُاع اىبؽاحل ايفرٚر ١ٜاىبتعدش ٠قدّ فغ ايد ٜٔباعتبةار ٙا٭ؼةًا ٚا٭ففةٌ
عً ٢نبٝع اىبؽاحل ايدْ .١ٜٛٝأَا بـب اىبؽةاحل ايدْٜٛٝة ١فٝكةدّ فةغ ايةٓفض عًة٢
 .1يُٓٝعر :اىبدخٌ يدراش ١ايعرٜع ١اإلش ,١َٝ٬ايسىبٚ ٞايبهر ,ٟؿ.231
 . 2بٝع ايصًِ ٖٛ :تكةد ِٜا٭مثةإ قبةٌ ا٫فة ام َةٔ صبًةض ايبٝةعٚ ,تةأخس اىبوُٓةات ...ايصةرا٥ر
اسبا ٟٚيتحرٜر ايفتا ,ٟٚابٔ اشرٜض اسبً ,ٞإ ,2ؿ.243
 .3يُٓٝعر :اىبدخٌ يدراش ١ايعرٜع ١اإلش ,١َٝ٬ايسىبٚ ٞايبهر ,ٟؿ.233
 .4اىبؽدر ْفص٘ ,ؿ.234
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فغ اىباٍ ٖٚه ا.
ٚن يو إ ا تعارـي اىبؽاحل َٔ ايٓٛع ايٛا د َٔ ايف ١٦اتٗا ٚتعة ر ازبُةع
بٗٓٝا قدّ ايدفع عٔ ايةٓفض عًة ٢ايةدفع عةٔ ايعفةٚ ,ٛقةدّ فةغ اإلْصةإ عًة٢
فغ اسبٛٝإٚ ,قدَي ؼٝاْ ١اىباٍ اشب ر عً ٢اىباٍ ايٛـٝع ٖٚه ا ت بل قاعةد٠
تكد ِٜا٭ففٌ فا٭ففٌ ٚا٭ؼًا فا٭ؼًا َٔ اىبؽاحل اىبتساهب.١
ٚإ ا تعارـي اىبفاشد ٚاىبؽاحل رةا أععُٗا فإٕ نإ ا٭ععِ َفصد ٠ظةرّع
اسبهِ يةدفعٗا ٚإٕ نةإ ا٭ععةِ َؽةًح ١ظةرع اسبهةِ زبًبٗةا َواية٘ قتةٌ ايكاتةٌ
َفصد ٠٭ٕ ف ٘ٝتفٜٛي ٝات٘ ٚيهٓٗا ةازت ٭ٕ فٗٝا ذبكٝةل َؽةًح ١أععةِ ٖٚةٞ
فغ ٝا ٠ايٓاط عً ٢ايعُٚ ّٛايدفاع عةٔ ايةب٬ش ٜعةرّق ايٓفةٛط يًكتةٌ ٖٚة ٙ
َفصدٚ ,٠يهٔ تةرى ا٭عةداٜ ٤ةدخً ٕٛايةب٬ش ٜٚصةتعُرْٗٚا َفصةد ٠أععةِ فعةرّع
ازبٗاش (.)1

مكاصد األحهاو الكاىْىٔ٘:
ناْةةي َكاؼةةد ايكةةاْ ٕٛايٛـةةع ٞبةةـب أرنةةإ ر٬رةة ١أشاشةةٖٚ ١ٝةة :ٞايعةةدٍ,
ٚا٭َٔ أ ٚايٓعةاّ ايعةاّٚ ,ايتكةدّ ا٫ةتُةاعٚ ,ٞقةاّ ةٖ ٍٛة  ٙاىبكاؼةد ةةداٍ
َٓٚاظرات ْٚعرٜات بـب عًُا ٤ايكاْ ,ٕٛفُِٓٗ َٔ أع ة ٢ا٭ٚيٜٛة ١يٮَةٔ ايعةاّ
ٚنإ يو َ ٖب ايعهًٝـب َٔ َِٗٓٚ ,أنّد ايعدٍ ٖ َ ٖٛٚب اىبوايٝـبَِٗٓٚ ,
أخسا َٔ أؼرت عً ٢رنٔ ايتكدّّ ا٫ةتُةاعٚ ٞايرخةاٚ ٤ا٫زشٖةارٖٚ ,ةَ ٛة ٖب
ا٫ةتُاعٝـب ايٛاقعٝـب.
ٚاسبكٝك ١إْٗةا نبٝعةا ت نةس عًة ٢ايعةدٍ ,فايعةدٍ ٜرَة ٞإفب هباٜة ١ايفةرش ًب
 .1يُٓٝعر :اىبدخٌ يدراش ١ايعرٜع ١اإلش ,١َٝ٬ايسىبٚ ٞايبهر ,ٟؿ.235
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اجملتُع ,بإع ا ٤نٌ  ٟلٍ ك٘ ٚمبٓع ا٫عتدا ٤عً َٔ ٘ٝايغس.
ٚأَا ا٭َٔ ايعاّ ٚايٓعاّ فٗ َٔ ٛـرٚرات اسبٝا ٠ا٫ةتُاعَٚ ١ٝةٔ ـةُاْات
هباٜةة ١اسبكةةٛم ايفرشٜةة .١فٓٝبغةة ٞيةة٘ إٔ ٜبٓةة ٢بةةدٚر ٙعًةة ٢ايعةةدٍ ٚإ َّ٫اْكًةةب إفب
تعصةةف ٚظًةةِ ٚشنتاتٛرٜةةٚ .١ن ة يو ايتك ةدّّ ا٫ةتُةةاع ٞفإْةة٘ ٜ ٫تحكةةل إ َّ٫عٓةةد
تٛافر ايعدٍ ايؽحٝا اي  ٟؼبُ ٞايٓفٛط ٚا٭عةراق ٚا٭َةٛاٍٚ ,اية ٜ ٟةَٔ٪
ا٭ٌَ ٚاي ُأْ ١ٓٝا٫قتؽاشٜٓٚ ١ٜعةَ اىببةاشر ٠ايعخؽةَٚ ١ٝةٔ رةِ ازبةد ًب ايعُةٌ
ٚايٓتاإ.
خاَصا :طبٝع ١أ هاّ ايعرٜع ١ةعًٗا عاَٚ ١باقْٛ ٖٞٚ ١ٝعإ:
ايٓٛع ا٭ :ٍٚأ هةاّ تفؽةٖٚ :١ًٝٝة  ٙإَةا تتعًةل بايعكٝةد ٠أ ٚبايعبةاشات أٚ
با٭خ٬م أ ٚببعض اىبصا ٌ٥اشباؼ ١بع٬قات ا٭فراش فُٝا ب:ِٗٓٝ
أ -فأ هاّ ايعكٝد :٠ناإلمبإ با هل ٚاي ّٛٝاٯخر ٚعب ٛيةو فةٜ ٬تؽةٛر صبة٤ٞ
عؽر ٜصتغا ف ٘ٝايبعر عٓٗا ٭ْٗا تبـب كا٥ل رابتٚ ,١أ هاّ ايعباش ٠تةٓعِ ع٬قة١
ايفرش برب٘ عً ٢ظهٌ َعـب  ٖٚا ايتٓع ِٝؼبتاإ إي ٘ٝاإلْصإ ًب نٌ زَإ ,فإْ٘ ٫
إظهاٍ بإٔ ايعباش ٠هلا فا٥د ٠شْ ١ٜٛٝتعٗر ًب ؼة٬ل ايةٓفض َٚةا ٜٓةتط َةٔ ؼة٬ل
اجملتُع .فإٕ ايؽ ٠٬تٓٗ ٢عٔ ايفحعاٚ ٤اىبٓهر.
شٚ -ا٭خ٬م :فايعرٜع ١أندت عً ٢ةاْب ا٭خ٬م إلرشا ٤قٛاعد اجملتُةع
عً ٢أشض قٛمب.١
ةةةة -ا٭ هةةاّ ايفكٗٝةة ١ايتفؽةةٖٚ :١ًٝٝةة ٞا٭ هةةاّ اىبتعًكةة ١بةةبعض ع٬قةةات
ا٭فراش فُٝا ب ِٗٓٝفٗ ٞلس قابًة ١يًةتغس ٚايتبةد ٌٜ٭ٕ تعةرٜعٗا بةا عًة ٢أشةاط
إٔ اسباة ١إيٗٝا تبك ٢قاً ١ُ٥ب نٌ زَإ ٚيهٌ نباعَ ١وةٌ ةل اسبفةاْٚ ١نٝفٝة١
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ايةةسٚاإ ٚتٓعةة ِٝاىبةةسا

ٚذبةةر ِٜايربةةاٚ ,ايعكٛبةةات ًب ايعةةرٜع ١اإلشةةَ ١َٝ٬ةةٔ

دٚش.
ايٓةةٛع ايوةةاْ :ٞأ هةةاّ عًةة ٢ظةةهٌ قٛاعةةد َٚبةةاش ٨عاَةةٖٚ :١ةة ٞأ هةةاّ
تٛشع عً ٢اةات ايٓاط  ٫ٚتفٝل بٗاٚ .مبهٔ إٔ ْ نر أَوًَٗٓ ١ا:
 -1ةا٤ت ايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬قببدأ ايعٛرً ٣ب اسبهِ بعد اْتٗا ٤عؽةر ايةٓؾ

َأنِزُيُ ِ عُُرَٗبََِّهًُ ِ](ٚ ,)1قٛية٘ تعةافبَ[ :عَر َارِيُ ِ
ًب اشب٬ف ,١قاٍ تعافبَّٔ[ :
ِّحنِرزا](َٚ ,)2بةةدأ ايعةةٛر ٣أتةةْ ٢عةةاّ يًحهةةِ مبهةةٔ إٔ ٜؽةةٌ إيٝةة٘ ايٓةةٛع
فْررْ ّٔ
ايبعر ٟبعد ْفٛإ ايعكٌ ايبعرً ٟب ايفهر ايصٝاش.ٞ
َ -2بدأ اىبصاٚاَ ٖٛٚ ٠بدأ عع ِٝؼاحل يهٌ زَإ َٚهإ.
َ -3بدأ ايعداي ,١ايعةرٜع ١تةأَر بتحكٝةل ايعدايةً ١ب ا٭رق ٚاسبهةِ بايعةدٍ
ت٢

ظأّٔ ِى
َةةع ا٭قةةربـب ٚا٭بعةةدٚ ٜٔا٭ؼةةدقاٚ ٤ا٭عةةداَ[ ٤اإَذِّ حَُّٔ ِا رتُ َِب رَِّو ََِّّه ر ا

َتحُُِّٕاُِّْبَّٖعَ ِِلا]

()3

فَٗ ٛبدأ ؼاحل يهٌ زَإ َٚهإ.

 -4قاعد ٫( ٠ـرر  ٫ٚـةرار) ٖٚة ٛرفةع ايفةرر ًب ايعةرٜع ١اإلشة ١َٝ٬فة٬
ػبٛز ٭ د إٜكاع ايفةرر بٓفصة٘ أ ٚبغةس .ٙنُةا أْة٘  ٫ػبةٛز َكابًة ١ايفةرر بفةرر
 .1شٛر ٠ايعٛر َٔ ,٣اٯ.38 ١ٜ
 .2شٛر ٠آٍ عُرإ َٔ ,اٯ.159 ١ٜ
 .3شٛر ٠ايٓصا َٔ ,٤اٯ.58 ١ٜ
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آخر ٭ْ٘ عبث ٚفصاش.
َ -5صٚ٪ي ١ٝاىبر ٤ايفرش ١ٜحبٝث ٜصأٍ  ٚد ٙعٔ أعُاي٘ ٜ ٫ٚصأٍ عٔ أعُةاٍ
َٔ َاسِرَّٕأخِزَٗ](ٚ )1خاؼً ١ب ايعكٛبات.
ر َِّسارّ٘
لسَ ٙبدٝ٥ا ,قاٍ تعافبََ[ :أّتَشا ُ
٪ٜ ٫ -6اخةة اإلْصةةإ بايكؽةةد ايبةةاطا لةةس َكةةر ٕٚبايعُةةٌ ,فاهلةةاةض
ٚاشباطر ًب اىبعاؼٚ ٞاىبٓهرات ٜ ٫عاقب عًٗٝةا اإلْصةإ فةٜٛ ٬ةبةإ اىبصةٚ٪ي,١ٝ
ٚن يو ايٓ ١ّٝايصٚ ١٦ٝاَا ايٓ ١ّٝاسبصٓ ٖٞٚ ١ترةٝا قؽد ايفعٌ عً ٢ترنة٘ فإْة٘ إٕ
ِٖت باسبصٓ ١نتبي ي٘ ٚإٕ ِٖت بايص ١٦ٝمل تهتب عً ٘ٝش ٖٚ ١٦ٝا َٔ باش ايتصةاَا
يتعجٝع ايٓاط عً ٢ايعٌُ ايؽاحل ٚايهف عٔ اىبٓهرات.
ٚأَا ايعسّ ٖ ٛازبسّ بايكؽد ٚايوبات عً ٘ٝفف ٞايك ٍٛاىبعٗٛر ٪ٜخ اىبةر ٤بة٘

ِفررٍُُ
ضررُّٕ ِّٔأَُِتخّٕ
شٜاْةةٚ ١إٕ مل ٜكة ٕ بايعُةةٌ يكٛيةة٘ تعةةافبَ[ :إاىُِتِبر ََُِِّنر ْفررْإّّٔٔنف ْ
صبُِّٕ
حْ
ُِ َ

ِبٌْْ َِّلٌَُّ](ٚ ,)2اسباؼٌ إٕ ا هل ٜعاقب ٚاىبصٚ٪ي ١ٝتٛةةب عٓةد ايعُةٌ

فكَ.
شاششاَ :ؽاشر ا٭ هاّ ايعرع ١ٝتتؽف باىبر ,١ْٚفايهتاش ٚايصةٓ ١ايعةرٜف١
اىبؽدرإ ا٭ؼًٝإ يًعرٜع ١ةا٤ت أ هاَٗا عً ٢عب ِ٥٬َ ٛيهٌ زَإ َٚهةإ,
نُا إٔ شي ٌٝاإلنباع ٚايعكٌ نًٗا َؽاشر َرْة ١شيةي عًٗٝةا ايعةرٜعٖٚ .١ة ا يبةا
ػبعٌ ايعرٜع ١هلا ايؽ ١ٝ ٬يًعُٚ ّٛايبكا.٤
 .1شٛر ٠ا٭ْعاّ َٔ ,اٯ.164 ١ٜ
 .2شٛر ٠ايبكر َٔ ,٠اٯ.284 ١ٜ
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 -4مشْل الغزٓع٘:
إٕ ايعرٜع ١اإلشْ ١َٝ٬عاّ ظاٌَ زبُٝةع ظة ٕٚ٪اسبٝةا ٠فٗة ٞترشةِ يإلْصةإ
شةةب ٌٝاإلمبةةإ ٚتةةبـب أؼةة ٍٛايعكٝةةدٚ ٠تةةٓعِ ؼةةًت٘ بربةة٘ٚ ,تةةأَر ٙبتسنٝةةْ ١فصةة٘,
ٚذبهِ ع٬قات٘ َع لس ,ٙف ٬ؽبرإ َٔ هِ ايعرٜع ١ظ.٤ٞ
 -1ر ٣ٚأب ٛبؽس عٔ اإلَاّ ايؽاشم ‚ أْ٘ ذبد

عٔ ايعةرٜع ١اإلشة١َٝ٬

ٚاشتٝعابٗاٚ ,إ اط ١أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝي ‚ بهٌ تفاؼًٗٝا .فكاٍ( :فٗٝا نةٌ ةٍ٬
 ٚراّٚ ,نٌ ظ ٍ٤ٞؼبتاإ ايٓاط إي ,٘ٝتة ٢اإلرػ ًب اشبةدػ ٚـةرش بٝةد ٙإفب
أب ٞبؽس ,فكاٍ :أتأ ٕ يٜ ٞا أبا ضبُد؟ فكاٍ ي٘ أب ٛبؽس :ةعًي فةداى ,إلبةا أْةا
يو فاؼٓع َا ظ٦ي فغُس ٙاإلَاّ بٝدٚ ٙقاٍ :ت ٢أرػ ٖ ا)(.)1
ًٚ -2ب ْٗط ايب٬ل :١إّٕ أَةس اىبةَٓ٪ـب عًٝةا ‚ ٜؽةف ايرشةٚ  ٍٛايكةرإٓ
ايهر( :ِٜأرشً٘ عً ٢ـب ف  َٔ ٠ايرشٌٚ ,طةٖ ٍٛجعةَ ١ةٔ ا٭َةِٚ ,اْتكةاقٍ
َٔ اىبةربّ ,فجةا ِٖ٤بتؽةدٜل اية  ٟبةـب ٜدٜة٘ٚ ,ايٓةٛر اىبكتةد ٣بة٘ ,يةو ايكةرإٓ
فاشتٓ كٚ ,ٙٛئ  ٜٓلٚ ,يهةٔ أخةربنِ عٓة٘ :أ ٫إٕ فٝة٘ َةا ٜةأتٚ ,ٞاسبةدٜث عةٔ
اىباـٚ ,ٞشٚا ٤شا٥هِْٚ ,عِ بٓٝهِ)(.)2
ٚ -3عٔ اإلَاّ ايؽاشم ‚ ًب ْؾ آخر أْ٘ قاٍ( :فٗٝا نٌ َا ؼبتةاإ ايٓةاط
إيٚ ,٘ٝيٝض َٔ قف ١ٝإ ٖٞٚ ٫فٗٝا ,ت ٢أرػ اشبدػ)(.)3
إٕ ٖ  ٙايٓؽٛؿ ت٪ند بٛـٛل اشتٝعاش ايعرٜع ١ىبختًف صبا٫ت اسبٝا.٠
 .1ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,1ؿ.239
ْٗ .2ط ايب٬ل ,١ايعرٜف ايرـ ,ٞؿ ,223خ ب.158١
 .3ايهاًب ,ايهًٝا ,إ ,1ؿ.241
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صبُٛعات:

ا٭ٚفب :ا٭ هاّ اىبتعًك ١بايعكٝد ٠ناإلمبإ با هل ٚاي ّٛٝاٯخر ٖٚة  ٙا٭ هةاّ
ا٫عتكاش ١ٜضبٌ شراشتٗا عًِ ايه.ّ٬
ايواْ :١ٝا٭ هاّ اىبتعًك ١با٭خ٬م نٛةٛش ايؽدم ٚا٭َاْةٚ ١ايٛفةا ٤بايعٗةد
 ٚرَةة ١ايه ة ش ٚاشبٝاْةةْٚ ١كةةض ايعٗةةد ٖٚ ,ة ٖ ٙةة ٞا٭ هةةاّ ا٭خ٬قٝةةٚ ١ضبةةٌ
شراشتٗا عًِ ا٭خ٬م.
ايوايو : ١ا٭ هاّ اىبتعًكة ١بةأقٛاٍ ٚأفعةاٍ اإلْصةإ ًب ع٬قاتة٘ َةع لةسٖٚ ٙة ٙ
ٖ ٞا٭ هاّ ايعًُٚ ١ٝضبٌ شراشتٗا عًِ ايفك٘.
ٚتٓكصِ ا٭ هاّ ايعًُ ١ٝبايٓصب ١إفب َا تتعًل ب٘ إفب قصُـب:
ايكصِ ا٭ :ٍٚايعباشات نايؽٚ ّٛايؽٚ ٠٬اىبكؽٛش بٗا تٓعة ِٝع٬قة ١ايفةرش
برب٘.
ايكصِ ايواْ :ٞاىبعاَ٬ت  ٖٞٚايةيت ٜكؽةد بٗةا تٓعة ِٝع٬قةات ا٭فةراش فُٝةا
ب ٙ ٖٚ ,ِٗٓٝتعٌُ نبٝع رٚابَ ايكاْ ٕٛايعاّ ٚاشباؿ ًب ا٫ؼ ٬ل اسبةدٜث.
 ٖٞٚتٓكصِ إفب َا ٜأت:ٞ
أ -ا٭ هاّ اىبتعًك ١با٭شرْ َٔ ٠هال ٚطة٬م ْٚفكةْٚ ١صةب ٚتصةُ ٢بكةإْٛ
ا٭شر ٠أ ٚا٭ ٛاٍ ايعخؽ.١ٝ
ش -ا٭ هةةاّ اىبتعًكةة ١بع٬قةةات ا٭فةةراش اىبايٝةةَٚ ١عةةاَ٬تِٗ نةةايبٝع ٚاإلةةةار٠
ٚايرٖٔ ٚايهفايٚ ١عب ٛيو َ ٖٞٚا ٜصةُ ٢ايٝةا بكةاْ ٕٛاىبعةاَ٬ت أ ٚبايكةإْٛ
اىبةةدَْٚ ,ٞةةٔ ٖة  ٙا٭ هةةاّ َةةا ٜتعًةةل بايعةةرنات ٚايتصةةًٝف ٚا٭َةةٛر ايتجارٜةة١
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ا٭ُخر اييت ٜٓعُٗا ًب ايٛقي اسباـر ايكاْ ٕٛايتجار.ٟ
ةة -ا٭ هاّ اىبتعًك ١بايكفاٚ ٤ايدعٚ ٣ٛايعٗاشٚ ٠ايُٝـب ٖٚة ٞتةدخٌ فُٝةا
ٜصُ ٢اي ّٛٝبكاْ ٕٛاىبرافعات.
ش -ا٭ هاّ اىبتعًكة ١قبعاًَة ١ا٭ةاْةب لةس اىبصةًُـب ًب ايدٚية ١اإلشة ١َٝ٬أٚ
َع ايرعاٜا ا٭ةاْب ٚتصُ ٢بايكاْ ٕٛايدٚي ٞاشباؿ.

عبَات عصزٓ٘ للغزٓع٘ اإلصالمٔ٘:
ٖٓايو َٔ ٜدع ٞعدّ قابً ١ٝايت بٝل يًعةرٜع ١اإلشةً ١َٝ٬ب ايعؽةر اسباـةر,
٭ٕ ٖٓايو َعه٬ت زَٓ ١ٝتع ق شةبٖ ٌٝة ا ايت بٝةل  ٫ٚتتصةع ايعةرٜع ١سبًةٗا
ًب ْعرِٖ :ٖٞٚ
َ -1عهً ١ايؽف ١ايدٚ ١ٜٝٓا٭ هاّ ايوابتة ١ايةيت  ٫تكبةٌ ايت ةٛرٖٚ .ة ا ٖٚةِ
َٓع ٙ٪عدّ َعرف ١بأ هاّ ايعرٜع ١اإلش ,١َٝ٬فإٕ ايؽف ١ايفكٗٝة ٫ ١تٓةاًب نْٗٛةا
َت ٛرٚ ٠نف ١ًٝبٛفا ٤اسباةات ايعؽر ٌ ٚ ١ٜاىبعه٬ت.
 -2بعةةض ايعكٛبةةات ااةةدش ٠ظةةرعا نعكٛبةة ١ايسْةةا بازبًةةد ٚايصةةارم بةةايك ع.
ٚازبٛاش إٕ ٖ  ٙاسبدٚش َعرٚط ١بعرا َ٥ػبعٌ ًب ت بٝكٗا ْاشر ٠ايت بٝةل ,عًة٢
إٔ إقاَ ١اسب د مبٓةع اٯخةرَ ٜٔةٔ ارتهةاش ٖة  ٙازبرمبة ١ايةيت تٛةةب اسبةدَٚ ,ةٔ
اىبعًةة ّٛإٕ ٖةة  ٙاسبةةدٚش تكةةاّ عٓةةدَا ٜهةة ٕٛاجملتُةةع إشةةَٝ٬ا ٚتعًُٝةة٘ ٚتربٝتةة٘
إش.١َٝ٬
ْ -3عةةاّ ايفا٥ةةدً ٠ب اىبعةةاَ٬ت ايتجارٜةةٚ ١ا٭عُةةاٍ اىبؽةةرفٚ ١ٝذبرٜةةر ايربةةا.
ٚازبٛاش بإٔت ٖٓايو أْعُٚ ١ظرنات ًب ايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬ناىبفارب ١فٗٝا ايةربا
اىبعرٚع بد َٔ ٫ايربا ٚايفا٥د.٠
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 -4ا٭ٚـاع ايكاْٚ ١ْٝٛايةٓعِ ا٫قتؽةاش ١ٜنعكةد ايتةأَـب مل ٜهةٔ َٛةةٛشا ًب
ايفكةة٘ اإلشةةٚ .َٞ٬ازبةةٛاش عًةة ٢يةةو إٕ اىببةةاش ٨اسبكٛقٝةةً ١ب ايفكةة٘ اإلشةةَٞ٬
ات شعَٚ ١ر ١ْٚي٬شتٝعاش ٚباش ا٫ةتٗاش َفتٛل.

املضتكبل للغزٓع٘ اإلصالمٔ٘:
 ٚيو يٮشباش ايتاي:١ٝ
 -1ت بٝةةةل ايعةةةرٜع ١اإلشةةةٜ ١َٝ٬عتةةةرب ًب ْعةةةر اىبصةةةًُـب َةةةٔ ايةةةدٚ ٜٔةةةةسَ ٤ةةةٔ
عكٝدتِٗ.
 -2ايعرٜع ١اإلش ٖٞ ١َٝ٬ايكةاْ ٕٛايؽةحٝا هلة  ٙا٭َة ١٭ْة٘ مبوةٌ َؽةاسبٗا
ٚأفهارٖا ًب اسبٝاَٚ ٠صتكر تكايٝدٖا َٚوًٗا ايعًٝا.
 -3ايعرٜع ١اإلش ١َٝ٬ؼاسب ١يهٌ زَإ َٚهإ.
 -4ايٓٗف ١ايفكٗ ١ٝيدراش ١ايعرٜعٚ ١بٝإ َباشٗ٥ا ٚقٛاعدٖا ٚأ هاَٗا.
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املصادر
ايكرإٓ ايهر.ِٜ
 .1ا٫ةتٗاش أؼٛي٘ ٚأ هاَ٘ /ضبُد حبر ايعً /ّٛشار ايسٖةرا /- ٤اي بعة١
ا٭ٚفبٖ1397 /ة.ّ1977-
 .2ا٭ هاّ /ايعٝو عً ٞناظف ايغ ةا٪َ /٤شصة ١ناظةف ايغ ةا ٤ايعاَة/١
ايٓجف ا٭ظرفٖ2004 /ة.
 .3أ ٝا ٤عً ّٛايد /ٜٔأب ٛاَد ايغساي /ٞايكاٖر.ّ1933 /٠
 .4أشٚار عًِ ايفك٘ ٚأطٛار /ٙايعٝو عً ٞناظف ايغ ا /٤شار ايسٖةرا- ٤
 /بسٚت /طٖ1399 /1ة.ّ1979-
 .5أشةةباش اخةةت٬ف ايفكٗةةا /٤ايةةدنتٛر َؽةة ف ٢ابةةراٖ ِٝايسىبةة َ /ٞبعةة١
ظفٝل /بغداش /طٖ1406 /2ة.ّ1986-
 .6أشباش اخت٬ف ايفكٗا /٤ايعٝو عً ٞاشبفٝةف َ /بعة ١ايرشةايَ /١ؽةر/
ٖ1375ة.
 .7ا٫شتبؽار/ايعةةٝو اي ٛشةة /ٞذبكٝةةل :ايصةةٝد صةةٔ اشبرشةةإ /ط/3
بسٚت.
 .8اإلشةة ّ٬عكٝةةدٚ ٠ظةةرٜع /١ايعةةٝو ضبُةةٛش ظةةًتٛت َ /ةةابع شار ايكًةةِ/
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ايكاٖر.٠

 .9اإلشةةَٚ ّ٬ت ًبةةات ايتغةةٝس ا٫ةتُةةاع /ٞايعَ٬ةة ١ايهةةبس ايصةةٝد ضبُةةد
صـب اي باطبا /ٞ٥تكرٜب ضبُد عً ٞأ رظةب /اي بعة ١ا٭ٚفب /إٜةرإ/
اي بع ١ايوايوٖ1401 /١ة.
 .10ا٫شةةَٚ ّ٬عةةه٬تٓا اىبعاؼةةر /٠ايةةدنتٛر ضبُةةد ٜٛشةةف َٛشةة /٢ايوكافةة١
ايععبَ /١ٝؽر.
 .11أؼ ٍٛايتعّٝعٖ /اظِ َعرٚف اسبصا /شار ايكًِ /بسٚت.
 .12ا٭ؼةة ٍٛايعاَةة ١يًفكةة٘ اىبكةةارٕ /ايعَ٬ةة ١ايصةةٝد ضبُةةد تكةة ٞاسبهةة /ِٝشار
ا٭ْديض /بسٚت /ط.ّ1963 /1
 .13أؼ ٍٛايفك٘ /ايصٝد عبةد ايععة ِٝايبهةا /٤ايصةٓ ١ا٭ٚفبَ /هتبة ١ايةرٚاش/
ةاَع ١اىبصتٓؽرًَ /١ٜسَ ١تدرٜض يًصٓ ١ا٭ٚفب ًب نًٝة ١ايفكة٘ ًب ايٓجةف
ا٭ظرف.
 .14اإلَاّ ايؽاشم ٚاىب اٖب ا٭ربعة /١ايعةٝو أشةد ٝةدر /طٖ1390 /2ةة-
.ّ1969
 .15بةةاش َدٜٓةة ١عًةةِ ايفك٘/ايعةةٝو عًةة ٞناظةةف ايغ ةةا /٤شار ايسٖةةرا/- ٤
بسٚت /طٖ1405 /1ة.ّ1985-
 .16ايبحر ايرا٥ل ظرل نٓس ايدقا٥ل /ابٔ ظب /ِٝايكاٖرٖ1334 /٠ة.
 .17بدا ١ٜاجملتٗد ْٗٚا ١ٜاىبكتؽد /ابٔ رظد اسبفٝد /ايكاٖر.٠
 .18ايبٝإ ًب تفصس ايكرإٓ /ايصٝد أب ٛايكاشِ اشب.ٞ٥ٛ
 .19تاإ ايًغٚ ١ؼحال ايعرب /١ٝاتاع ٌٝبٔ هباش ازبٖٛر /ٟذبكٝل أهبةد
عبد ايغفٛر ايع ار /ط /4ايٓاظر شار ايعًةِ يًُٜ٬ةـب /بةسٚتٖ1407 /ةة
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.ّ1987 -

 .20تارٜو اإلش /ّ٬ايدنتٛر صٔ ابراٖ ِٝصةَٔ /هتبة ١ايٓٗفة ١ايعربٝة/١
ايكاٖر.ّ1979 /٠
 .21تةةارٜو اي ة ا

ايعربةة /ٞايةةدنتٛر فةة٪اش شةةسنـب /ترنبةة :١ضبُةةٛش فُٗةةٞ

جازٖ1403 /ٟة.ّ1983 -
 .22تارٜو ايتعرٜع اإلش /َٞ٬ايةدنتٛر عبةد اهلةاش ٟايففةً /ٞشار ايهتةاش
اإلش /َٞ٬طٖ1424 /2ة.ّ2003-
.23تارٜو ايتعرٜع اإلش /َٞ٬ايعٝو ضبُةد اشبفةر /ٟشار ايكًةِ /بةسٚت/
.ّ1983
 .24تةةارٜو ايتعةةرٜع اإلشةة /َٞ٬ايعَ٬ةة ١ايصةةٝد ضبُةةد تكةة ٞاسبهةةَ /ِٝعٗةةد
ايدراشات ايعربٚ ١ٝاإلش /١َٝ٬يٓدٕ.
 .25تارٜو ايفك٘ اإلشٚ َٞ٬أشٚار /ٙايعةٝو ةعفةر ايصةبحاْ /ٞشار ا٭ـةٛا٤
يً باعٚ ١ايٓعر ٚايتٛزٜع /بسٚت /طٖ1419 /1ة .ّ1999 -
 .26تارٜو ايفكة٘ اإلشة /َٞ٬ايةدنتٛر عُةر شةًُٝإ ا٭ظةكر /طٖ1402 /1ةة-
.ّ1982
 .27تةةارٜو ايفكةة٘ اإلشةة /َٞ٬ش عُةةر شةةًُٝإ ا٭ظةةكر /شار ايٓفةةا٥ض يًٓعةةر
ٚايتٛزٜع /ايهٜٛي /طٖ1410 /2ة .ّ1989 -
 .28ذبف ايعك ٍٛعٔ آٍ ايرش /i ٍٛابٔ ظةعب ١اسبراْة /ٞذبكٝةل عًة ٞأنةرب
ايغفار /ٟط٪َ /2شص ١ايٓعةر اإلشة َٞ٬ايتابعة ١زبُاعة ١اىبدرشةـب بكةِ
اىبعرفٖ1404 /١ة.
 .29ايتعرٜع ٚايفك٘ ًب اإلش ّ٬تارؽبا َٗٓٚجا /ايعٝو َٓاع ايك إ٪َ /شصة١
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ايرشاي /١بسٚتٖ1409 /ة.ّ1989-

 .30تفصةةس اىبٝةةسإ /ايصةةٝد ضبُةةد صةةـب اي باطبةةا /ٞ٥ايٓاظةةر َ٪شصةة ١ايٓعةةر
اإلش َٞ٬ايتابع ١زبُاع ١اىبدرشـب بكِ اىبعرفٖ1402 /١ة.
 .31اسبانُٝةةً ١ب اإلشةة /ّ٬تا ةة ١آٜةة ١ا هل ايصةةٝد ضبُةةد َٗةةد ٟاىبٛشةةٟٛ
اشبًخاي /ٞاي بع ١ا٭ٚفب /قِٖ1425 /ة.
.32اسبدا٥ل ايٓاـةر /٠ايعةٝو ٜٛشةف ايبحراْة /ٞذبكٝةل :ايعةٝو ضبُةد تكةٞ
اٜ٫رٚاْ /ٞشار إ ٝا ٤اي ا

ايعرب /ٞبسٚت /ط.ّ1981 /7

 .33اسبل ٚاي َ /١ايعٝو عً ٞاشبفٝف /ط /1ايكاٖر.٠
 .34كٛم اإلْصإ /ايدنتٛر ضبُد عبد ايعسٜس أب ٛشخ.ّ1985 /١ًٝ
ً .35ب ٚايتعّٝع /ايعٝو إبراْٖ ِٝؽر ا هل٪َ /شص ١ايٛفا /٤بسٚت /ط/1
ٖ1403ة.ّ1983-
 .36اشب٬ؼةةً ١ب عًةةِ ايدراٜةة /١ايعةةٝو صةةٔ نةةر ِٜايربٝعةة /ٞاشتٓصةةاع/
ايٓجف ا٭ظرف.ّ2005 /
 .37ايةةدعا ِ٥اشبًكٝةة ١يًكةةٛاْـب ايعةةرع /١ٝايةةدنتٛر ؼةةبح ٞضبُؽةةاْ /ٞشار
ايعًِ يًُٜ٬ـب /بسٚت.
 .38اي رٜع ١إفب تؽاْٝف ايعٝع /١ايعٝو آقا بسرى اي ٗراْ /ٞشار ا٭ـةٛا/٤
بسٚت /طٖ1403/3ة.ّ1983-
 .39رةةةاٍ اي ٛشةة /ٞذبكٝةةل :ايصةةٝد ضبُةةد ؼةةاشم حبةةر ايعًةة /ّٛاىب بعةة١
اسبٝدر /١ٜايٓجف ا٭ظرف /طٖ1381/1ة.ّ1988-
 .40رةاٍ ايٓجاظ /ٞذبكٝل :ضبُةد ةةٛاش ايٓةاٝ٥ا /شار ا٭ـةٛا /٤بةسٚت/
ٖ1408ة.ّ1988 -
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 .41ظرا٥ع اإلش /ّ٬ااكل اسبً /ٞذبكٝةل :ايعةٝو عبةد اسبصةـب ايبكةاٍ /شار
ا٭ـٛا /٤بسٚت /طٖ1403 /2ة.ّ1983-
 .42ايعرل ايهبس /ابٔ قداَ ١اىبكدش( ٞمشض ايد /)ٜٔط /2ايكاٖر.٠
 .43ظرل ْٗط ايب٬ل /١ابٔ أب ٞاسبدٜد /ذبكٝةل :ضبُةد أبة ٛايففةٌَ /ؽةر/
ط.ّ1965 /2
 .44اي ةةةرم اسبهُٝةةةً ١ب ايصٝاشةةة ١ايعةةةرع /١ٝابةةةٔ قةةة ِٝازبٛزٜةةة /١ايكةةةاٖر/٠
ٖ1317ة.
 .45ايغٝةةةب ٚايعةةةٗاش /٠ايعةةةٝو ضبُةةةد رـةةةا ناظةةةف ايغ ةةةا /٤شار ايعًةةةِ/
بسٚت /طٖ2002 /1ة.
 .46ايفا٥ل ًب لرٜب اسبدٜث /ضبُٛش بةٔ عُةر ايسطبعةر /ٟط /1ايٓاظةر شار
ايهتب ايعًُ /١ٝبسٚتٖ1417 /ة .ّ1996 -
.47ايفرٚم /ظٗاش ايد ٜٔايكراًب /ايكاٖر.ّ1933 /٠
.48فًصف ١ايتعرٜع اإلش /َٞ٬ؼبح ٞضبُؽاْ /ٞبسٚت /ط.ّ1961 /3
 .49ايفٗرشةةي /ايعةةٝو اي ٛشةة /ٞذبكٝةةل ٚتكةةد :ِٜايصةةٝد ضبُةةد ؼةةاشم حبةةر
ايعً /ّٛطٖ1403 /3ة.ّ1986 -
 .50ايفٛا٥د اىبدْ /١ٝايعٝو ضبُد أَـب ا٫ش اباش /ٟشار ايٓعر ٭ٖةٌ ايبٝةي/
ٖ1405ة.
 .51قٛاعةةد اسبةةدٜث /ايصةةٝد ضبةة ٞايةةد ٜٔايغرٜفةة /ٞشار ا٭ـةةٛا /٤بةةسٚت/
طٖ1406 /2ة.ّ1986-
 .52ايكٛاعد ًب ايفك٘ اإلش/َٞ٬ابٔ اسبٓبً/ٞايكاٖر.ّ1933/٠
.53ايكٛاعد ٚايفٛا٥د /ايعٗٝد ا٭ /ٍٚذبكٝل :ايدنتٛر عبد اهلاش ٟاسبهة/ِٝ
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نبعَٓ ١ٝتد ٣ايٓعر /ايٓجف ا٭ظرف.ّ1980 /

 .54ايهةةاًب /ركةة ١اإلشةة ّ٬ايهًةةٝا /ذبكٝةةل ايعةةٝو عًةة ٞأنةةرب ايغفةةار /ٟشار
ا٭ـٛا /٤بسٚتٖ1405 /ة.ّ1985 -
 .55نتاش ايبخار /ٟضبُد بٔ اتاع ٌٝايٝخار /ٟاىب بع ١اىبٓسٖ1348 /١ٜة.
 .56نتةةاش َصةةًَِ /صةةًِ بةةٔ اسبجةةاإ ايٓٝصةةابٛر /ٟشار اٯفةةام ازبدٜةةد/٠
بسٚت.
 .57نعف ايعٓ /ٕٛاة ٞخًٝف /١شار ايفهر /بسٚتٖ1402 /ة.ّ1982-
 .58يصإ ايعرش /ابٔ َٓعٛر ضبُد بٔ َهرّْ /عر أشش اسبٛزٖ1405 /٠ة.
َ .59اـ ٞايٓجف  ٚاـرٖا /ايعٝو ةعفر ضببٛب /١شار ا٭ـٛا /٤بةسٚت/
طٖ1404 /2ة.ّ1984-
 .60صبً ١فك٘ أٖةٌ ايبٝةي “ /صبًة ١فكٗٝة ١ربؽؽة ١ٝفؽةً٪َ /١ٝشصة ١شا٥ةر٠
َعةةارف ايفكةة٘ اإلشةة /َٞ٬ايعةةدش ايو٬رةة /ٕٛايصةةٓ ١ايوآَةةٖ1424 /١ةةة-
 /ّ2003ازبُٗٛر ١ٜاإلش ١َٝ٬اإلٜراْ /١ٝقِ.
 .61طبتًف ايعٝع /١ايع ١َ٬اسبً /ٞطبع ١جر /١ٜاٜرإ.
َ .62دخا إفب شراش ١عًِ أؼ ٍٛايفك٘ /ايعةٝو ضبُةد ةعفةر مشةض ايةد/ٜٔ
شار اهلاش /ٟبسٚت.ّ2008 /
 .63اىبدخٌ ايفكٗ ٞايعةاّ /ا٭شةتا َؽة ف ٢أهبةد ايسرقةا /٤شار ايفهةر/
بسٚت.
َ .64ةةدخٌ إفب شراشةة ١ايعةةرٜع ١اإلشةة /١َٝ٬ايعةةٝو ضبُةةد ةعفةةر مشةةض
ايد /ٜٔشار اهلاش /ٟبسٚت.ّ2005 /
 .65اىبدخٌ ًب ايفك٘ اإلش /َٞ٬ايةدنتٛر ايعةٝو ضبُةد َؽة ف ٢ظةً,ي /شار
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ازباَع /١ٝط.ّ1985 /10

 .66اىبةةدخٌ يدراشةة ١ايعةةرٜع ١اإلشةة /١َٝ٬ايةةدنتٛر عبةةد ايبةةاق ٞايبهةةرٟ
ٚايدنتٛر َؽ ف ٢ايسىب /ٞايٓاظر :اىبهتب ١ايكاًْ ١ْٝٛب بغداش.ّ2006 /
 .67اىبدخٌ يدراش ١ايعرٜع ١ا٫ش /١َٝ٬ايدنتٛر عبةد ايهةر ِٜزٜةدإ /شار
عُر بٔ اشب اش /ا٫شهٓدر.١ٜ
 .68اىبدخٌ يدراشة ١ايعةرٜع ١اإلشة /١َٝ٬ش عبةد ايهةر ِٜزٜةدإ٪َ /شصة١
ايرشاي ١يً باعٚ ١ايٓعر ٚايتٛزٜع /بسٚت /طٖ1416 /12ة .ّ1995 -
 .69اىبدخٌ يًتعرٜع اإلش/َٞ٬ايدنتٛر ضبُد فارٚم ايٓبٗإ /ط.ّ1977/1
 .70اىبةةدخٌ يًفكةة٘ اإلشةة /َٞ٬ايةةدنتٛر صةةٔ عًةة ٞايعةةا ي /ٞشار اي باعةة١
اسبدٜو.١
 .71اىبدخٌ يًفك٘ اإلش /َٞ٬ايدنتٛر ضبُد شَ ّ٬ةدنٛر َ /بعة ١ايرشةاي/١
َؽر /طٖ1383 /2ة.
َ .72صتدرى ايٛشا/ٌ٥ااد

ايٓٛر /ٟطبع ١جر /١ٜاٜرإ.

َ .73ؽاشر ايتعرٜع اإلش /َٞ٬عبةد ايٖٛةاش خة٬ف َ /ةابع شار ايهتةاش
ايعربَ /ٞؽر.
َ .74ؽاشر اسبهِ ايعةرعٚ ٞايكةاْ ٕٛاىبةدْ /ٞايعةٝو عًة ٞناظةف ايغ ةا/٤
َ بع ١اٯشاش /ايٓجف ا٭ظرف /طٖ1408 /1ة.ّ1988-
َ .75ؽاشر ايفك٘ اإلشَٓٚ َٞ٬ابع٘ /ايعٝو ةعفةر شةبحاْ /ٞشار ا٭ـةٛا٤
يً باعٚ ١ايٓعر ٚايتٛزٜع /بسٚت /طٖ1419 /1ة .ّ1999 -
َ .76ؽ ًحات ايفك٘/آ ١ٜا هل اىبعهٝا/ايٓاظر٪َ :شص ١ةاش اهلاش/ٟقِ.
 .77اىبعامل ازبدٜد /٠ايعٗٝد ايصٝد ضبُةد بةاقر ايؽةدر /ايتعةارف /بةسٚت/
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طٖ1401/3ة.ّ1981-

َ .78عامل ايد ٬َٚ ٜٔاجملتٗد /ٜٔصٔ بةٔ زٜةٔ ايةد ٜٔايعةاًَ /ٞايٓاظةر
َ٪شص ١ايٓعر اإلش َٞ٬ايتابع ١زبُاع ١اىبدرشـب /قِ.
َ.79عةةةامل اىبدرشةةةتـب /ايصةةةٝد َرتفةةة ٢ايعصةةةهر٪َ /ٟشصةةة ١ايٓعُةةةإ/
بسٚتٖ1410 /ة.ّ1990-
 .80اىبعجِ ا٭ؼٛي /ٞايعٝو ضبُد ؼٓكٛر عً /ٞايٓاظةرَٓ :عةٛرات ْكةغ/
َ بع ١ع ت /طٖ1426 /2ة.
َ .81عجِ أيفاظ ايفك٘ ازبعفر /ٟش أهبةد فةتا ا هل /ط َ /1ةابع اىبةدٚخٌ/
ايدَاّٖ1415 /ة .ّ1995 -
َ .82عجِ أيفاظ ايكرإٓ ايهر /ِٜصبُع ايًغ ١ايعرب ١ٝبايكاٖر /٠ايكةاٖر /٠شار
ايعرٚم.
َ .83عجةةِ رةةةاٍ اسبةةدٜث /ايصةةٝد أبةة ٛايكاشةةِ اشبةةَ /ٞ٥ٛرنةةس ْعةةر آرةةار
ايعٝع /١طٖ1410 /4ة.
.84اىبغا /ابٔ قداََٛ( ١فل ايد /)ٜٔايكاٖر /٠ط.2
َ .85فتال ايهراَة /١ايصةٝد ضبُةد ةةٛاش ايعةاًَ /ٞطبعة ١ايرـةَ /١ٜٛؽةر/
ٖ1324ة.
 .86اىبفةةةرشات ًب لرٜةةةب ايكةةةرإٓ /اسبصةةةـب بةةةٔ ضبُةةةد اىبعةةةرٚف بايرالةةةب
ا٫ؼفٗاْ /ٞط /2ايٓاظر شف ْعر ايهتاشٖ1404 /ة.
َ .87كارْةةات بةةـب ايعةةرٜع ١اإلشةةٚ ١َٝ٬ايكةةٛاْـب ايٛـةةعَٓ /١ٝؽةةٛر عًةةٞ
عً /ٞبسٚت.ّ1970 /
 ٫ َٔ .88ؼبفر ٙايفك /٘ٝايعٝو ايؽدٚم /ذبكٝل :ايصٝد صٔ اشبرشةإ/
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شار ا٭ـٛا /٤بسٚت /طٖ1405 /6ة.ّ1985-

َٓ.89ةةاٖط ايعةةرٜع ١اإلشةة /١َٝ٬ايعةةٝو أهبةةد ضبةة ٞايةةد ٜٔايعجةةٛزَ /هتبةة١
اىبعارف /بسٚت /طٖ1389 /1ة.ّ1969-
َٓ .90تٗ ٢اىب ًةب ًب ذبكٝةل اىبة ٖب /ايعَ٬ة ١اسبًة /ٞذبكٝةل قصةِ ايفكة٘ ًب
صبُةةةع ايبحةةةٛ

اإلشةةة /١َٝ٬ط٪َ /1شصةةة ١اي بةةةع ٚايٓعةةةر ًب اٯشةةةتاْ١

ايرـ ١ٜٛاىبكدشٖ1412 /١ة.
َٗٓ .91ط ايفك٘ اإلش /َٞ٬ايصةٝد ٖاظةِ اىبٛشة /ٟٛايٓاظةر َ٪شصة ١اهلةد٣
يًٓعر ٚايتٛزٜع /ط ٖ1424ة /طٗرإ.
 .92اىبٛافكات ًب أؼ ٍٛايعرٜع /١أب ٛإشحام ايعاط,ي /اىب بعة ١ايرهباْٝة/١
ايكاٖر.٠
َٛ .93اٖةةب ازبًٝةةٌ ظةةرل شةةٝد ٟاشبًٝةةٌ /أبةة ٛعبةةد ا هل ضبُةةد اشب ةةاش/
ايكاٖرٖ1328 /٠ة.
 .94ايٓٗاٜةً ١ب لرٜةب اسبةدٜث ٚا٭رةر /صبةد ايةد ٜٔابةٔ ا٫رةس /ذبكٝةل ظةةاٖر
ايةةساٚ ٟٚضبُةةٛش اي ٓةةا  /ٞط /4ايٓاظةةر َ٪شصةة ١اتاعًٝٝةةإ يً باعةة١
ٚايٓعر ٚايتٛزٜع /قِ1364 /ػ.
 .95ايٓةةةٛر ايصةةةاطع ًب ايفكةةة٘ ايٓةةةافع /ايعةةةٝو عًةةة ٞناظةةةف ايغ ا َ/٤بعةةة١
اٯشاش /ايٓجف ا٭ظرف /ط.ّ1961 /1
ٚ .96شا ٌ٥ايعٝع /١اسبر ايعاًَ /ٞذبكٝل :ايعةٝو عبةد ايةر  ِٝايربةاْ /ٞشار
إ ٝا ٤اي ا  /بسٚت /طٖ1403 /5ة.ّ1983-
.97ايٛش /١ًٝابٔ هبس /٠ذبكٝل :ايصٝد عبةد ايععة ِٝايبهةا /٤نبعٝةَٓ ١تةد٣
ايٓعر /ايٓجف ا٭ظرفٖ1399 /ة.ّ1979-
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 -3عُ ّٛايعرٜعٚ ١بكاٖ٩ا182 ......................................... :
َكاؼد ا٭ هاّ ايكاْ186 ........................................... :١ْٝٛ
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مً إصدارات مؤصض٘ ناعف الػا ٛالعام٘
 .1ا٭ةٛب ١ايٓجفً ١ٝب ايرش عً ٢ايفتا ٣ٚايٖٛاب ,١ٝتأيٝف :آ ١ٜا هل ايععُ٢
ايعٝو ٖاش ٟناظف ايغ اٖ1361(  ٤ة) ,ذبكٝل٪َ :شص ١ناظف ايغ ا٤
ايعاَ.١
 .2أ هاّ اىبتاةر ,تأيٝف :آ ١ٜا هل ايععُ ٢ايعٝو َٗد ٟناظف ايغ ا ٤
(ٖ1289ة) ,ذبكٝل٪َ :شص ١ناظف ايغ ا ٤ايعاَ /١ايعٝو ذبصـب ايبًدا.ٟٚ
 .3اإلَاَ ,١تأيٝف :آ ١ٜا هل ايععُ ٢ايعٝو عباط ناظف ايغ اٖ1323(  ٤ة),
ذبكٝل٪َ :شص ١ناظف ايغ ا ٤ايعاَ.١
 .4حبٛ

َٚكا٫ت ,تأيٝف :ايعٝو ايدنتٛر عباط ناظف ايغ ا.٤

 .5ايتعاشٍ ٚايتعارق ٚاي ةٝا ,تأيٝف :آ ١ٜا هل ايععُ ٢ايعٝو عً ٞناظف
ايغ اٖ1411(  ٤ة) ,ذبكٝل٪َ :شص ١ناظف ايغ ا ٤ايعاَ.١
 .6شي ٌٝطب ٛطات َ٪شص ١ناظف ايغ ا ٤ايعاَ ,١اإلؼدار اشباَض (ٖ1434ة -
 ,)ّ2012إعداش :قصِ اي خا٥ر يًُخ ٛطات.
 .7رشايً ١ب فٔ ايتجٜٛد ,تأيٝف :آ ١ٜا هل ايععُ ٢ايعٝو ٖاش ٟناظف ايغ ا٤
ٖ1361( ة) ,ذبكٝل٪َ :شص ١ناظف ايغ ا ٤ايعاَ /١ايدنتٛر خًٌٝ
اىبعاؽب.ٞ
 .8زٜد بٔ عً , ` ٞتأيٝف :آ ١ٜا هل ايعٝو ضبُد رـا ناظف ايغ ا ٤
(ٖ1366ة) ,ذبكٝل٪َ :شص ١ناظف ايغ ا ٤ايعاَ /١ايدنتٛر خً ٌٝاىبعاؽب.ٞ
 .9ايغٝب ٚايعٗاش ,٠تأيٝف :آ ١ٜا هل ايعٝو ضبُد رـا ناظف ايغ ا ٤
(ٖ1366ة) ,ذبكٝل٪َ :شص ١ناظف ايغ ا ٤ايعاَ.١
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 .10ايفصاش اإلشارً ٟب اىبٓعٛر اإلش ,َٞ٬تأيٝف :ايعٝو ايدنتٛر عباط ناظف
ايغ ا.٤
 .11ايكٛاعد ايصت ١ععر ,تأيٝف :آ ١ٜا هل ايععُ ٢ايعٝو ةعفر ناظف ايغ ا ٤
(ٖ 1228ة) ,ذبكٝل٪َ :شص ١ناظف ايغ ا ٤ايعاَ /١ايعٝو ايدنتٛر عباط
ناظف ايغ ا.٤
 .12نعف ابٔ ايرـا عٔ فك٘ ايرـا ,تأيٝف :آ ١ٜا هل ايععُ ٢ايعٝو عً ٞناظف
ايغ اٖ 1411(  ٤ة) ,ذبكٝل٪َ :شص ١ناظف ايغ ا ٤ايعاََ /١ؽ فْ ٢اةا
ايؽراف.
 .13اىباٍ اىبوًٚ ٞاىباٍ ايكً ُٞٝب ايفك٘ اإلش ,َٞ٬تأيٝف :ايعٝو ايدنتٛر عباط
ناظف ايغ ا.٤
 .14صبُٛع ١آرار عًُا ٤آٍ ناظف ايغ ا ,٤قرؿ يٝسر ,ٟإعداش َ٪شص ١ناظف
ايغ ا ٤ايعاَ ١بايتعاَ ٕٚع َرنس ايبحٛ

ايهُبٛٝتر ١ٜيًعً ّٛاإلش.١َٝ٬

 .15اىبدخٌ إفب ايعرٜع ١اإلش ,١َٝ٬تأيٝف:ايعٝو ايدنتٛر عباط ناظف ايغ ا.٤
 .16اىبكبٛي ١اسبص ,١ٝٓٝتأيٝف :آ ١ٜا هل ايععُ ٢ايعٝو ٖاش ٟناظف ايغ ا ٤
(ٖ1361ة) ,ذبكٝل٪َ :شص ١ناظف ايغ ا ٤ايعاَ.١
 .17اىبٓتخب َٔ ايكٛاعد ايفكٗ ,١ٝتأيٝف :ايعٝو ايدنتٛر عباط ناظف ايغ ا.٤
 .18اىبٛشٛع ١ايٛرا٥ك ١ٝازبس ٤ا٭ ,ٍٚإعداش قصِ ايٛرا٥ل ٚا٭رظف.١
 .19اىبٛشٛع ١ايٛرا٥ك ١ٝازبس ٤ايوايث ,عدش خاؿ باىب٪كبر اإلش َٞ٬اىبصٝحً ٞب
حبُد ,ٕٚإعداش قصِ ايٛرا٥ل ٚا٭رظف.١
ْ .20ب  ٠ا يغرً ٟب أ ٛاٍ اسبصٔ ازبعفر ,ٟتأيٝف :آ ١ٜا هل ايععُ ٢ايعٝو عباط
ناظف ايغ اٖ1323(  ٤ة) ,ذبكٝل٪َ :شص ١ناظف ايغ ا ٤ايعاَ.١

